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CAPÍTOL 5

Là LEGITIMACIÓ DE L AMOR 1 LA VIDA FAMILIAR



CAPÍTOL 5-LA LEGITIMACIÓ DE L'AMOR I LA VIDA r AMIUAR.

La família és la cèí.lula base de la societat És el garant del

manteniment d'uns determinate comportaments públics dels individus l, a

la vegada, és ròrgan fonamental a través de! qual es perpetua S'otdre

social establert, per mitjà del control sobre la transmissió de !a propietat. El

matrimoni és la porta inelydtble a traspassar abans què un nucli familiar es

pugui constituir i aquest rrnportantisstm pas no es dóna, solament, sota les

pulsions de l'amor, sinó que és la mateixa societat, amb les seves normes i

amb els seus propis ritmes vitals, la que marca t'aceeleraaó o l'alentiment

en les possibilitats dels individus joves d organitzar la seva vsda

independent dels lligams paterns (1) Parlar d'aquests vincles familiars ens

situa en la importància que, en les societats del feudalisme tardà,, assoleix

la figura del pare com a controlador de la vida i l'autonomia dels fills, com a

gestor de patrimonis, sovint migrats, i com a eix entorn del qual gira

(D- Diu R Rowland ta ««petabdad a» t m*no« 'naturar 3« (M va«aftiaa ew* earaetama« un

»miama a·'nog'·ficc Et mtPmt/H» ne »été rwuNs il« yn «cío voluntarte pe» parta oa toa cc«tr»v«ntw c «t

atgwian por altoai »me flya también aa «sâtie* ar» 'm eraastec» da yr»a nuava céiwia dai o'g«r.tmc »oc««. SM

porqu» dé ong«n « i« efMC.on M un« nu**a unidad dcm«»tic« M« pertju* t« tiaäyica *n t« p'o>ong«cIC" o«

un 'ir\»|» o c» una 'c«»«' p«·««̂ rt··n· «l matnmen« eon t̂tyy* UP momanie d*l P'oc»»c c3» r*proauee«efl 3» In

••tfyetyrM »ociai»» y tafla^a «l metfe an du« ««TW tociatnwMa organizad« y controlada I« rapr»duec«éfi

btoláf «a da IM población«» E»tue) •' 10» datarmanantta »oc.ocu«u'«ia« y aoeioa«onéim«o» da la nupetaMaa

a» una manara da acaréame» *) modo da aiUcutarM la diném â intawaca y la organaactéA aoci·l da yna

pooiac'On * rSi»tam«» matnmonialaa »n la Panintyta ibèrica i.gio« XVI-X'X; ui« p«r»p«cHv§ raswnaf a V

Paret Mtorada y O S PWwr .ad», Dtmgofillaĵ ajiinc« ti Eyaftft. p 72) E« agua« »art«, la panpactiva

danaítai aOoplada paf EA Wr̂ iay i RS Scfio«*W aa coincOam an ai aanW da «aactarMra al papar

qua tradioonaimaní »havia aO|ud .cat a ia mortal tai co> n a '»guiadora dal jœ dd efawamanl i/o ta

data afastiua potxaocnai» atorgant un moi mater protagomana a ta nupctaMai com a pafa

daqutiibn (vagau Th» population *v»tofy o< E"o'ano t1f«i-1i7il A .-acomlrû ien Cawbndsa, 19M,

aapaciaimarrt ai captoi num 9 • car'ac da R Laapn 356-4011
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l'autonomia o submissió da tot els que a ell estan per relacions de

parenîiu (2),

Però, no estem intentant aquí teoritzar sobre el significat i

funcions de la família moderna, altres ho han fet millor Estem davant el

repte d'aprofundir en els comportaments matrimonials deis lleidatans del

segle XVI de cara a perfilar millor eis seus ritmes vitals, els seus intereses

personals, els frens que actuaven sobre les expectatives vitals ¡ les seves

actituds davant l'amor i el matrimoni Dues seran les impnsctndibles vies

d'anàlisi d'una banda, la trajectòria quantitativa d'evolució de ia nupoalitat

i, duna altra, la manera com aquesta afecta en ! organització d'alguns

fonamentals comportaments familiars Anem per parts

(2) Alfyna* ••fi··ion« i ia0»f8aei«fn inaitujib«»» tet*ra • eene*pt* í* »amtfia ata tempt modarna •»

pod»« trotear tanta imawtar aquí «Mol* u«a mo*. «MM a«t»autt»vttat a f la Píay

taten It yaj wXKi*t_jMfloa(«_p» !*HtH»rt O» jgtgfl .,Jjijn¡caiJitff Jpm toi ta»sa p«w '971 <jy« plantaja to ja
Mi Qyaatwiada toon« a»' prademí« w IM »oci«uti «radte»»«afa d uf modal a« »arm h» amana« P L«atott i R

Well («d« ) HojtthQid »nq tj^iS ir PMI v met Cumftnc^« <§T2 •> O^MW **•»!»• «I eooelf

g:,̂ ¿ 1072 A Ifanmiki*» ¡»o ) FimtBha ijftfp>tmyp>c n«t eafttehigjft fiifog^ Soie««« 1974 A
La «»frill« f< '»n<»nt »r f-.n,:» »t »n Anoiat>f> 3w XVle Ml WHt ilec» »*D*cT» J»reeflfKPNigy^ Par» 1975

P Oo«b*it U> fjmtif . ! »")«nt M 'Wuotipn tn ^ muet a» »" O'«no« B>»<«g"t du Mt |u XVttte »"»c1» 3
(••«leulM Par« 1ST! J L Flan*« Ongy n«« o« >« »»f*.h« ft»dafim Barcelona I07t DOAA 'Familia a

comunrta tena toeíala Oaiia temigha n««f u'opa moa*rfw* ûad»mi Stenct nym % IST« M Bartoagii (ad )

Faffi'Q'ia t BMiüfptfHf »ocma Bdtoma 1S76 J Cmaamw |a«l) Thf_<am»f li<t eycH m f uf̂ in _pf **^t*
Paria It77 E Shona» NaiManc» de la faimHa m âma ^am 1977 Q SeyeNvd 'Laiuti» da« •»ueiuraa

pf*m<Juttnaiia« pou' gn ranvartamant da» na'tpactrve»1 gavyf _ jHiitotfg Mqgyn* ai

'jina t XXVUI 1»1 pp »*M71 M Ancfarton A^miftiaciwiai a t« »nUgnajt » *amm«
MaOfid 1982 A «afcam Kinthi »« aí* A ngwoplttot > Eurqaan faw>% liia

IBM J Oo^» La avptuoor Ja It «am.ha » al maf men» an Eu'op«. Batcaton*. 1 986 CX3AA Hipena fla la
Mad'«: 1 988 I Me« *Hntona Econom.c«. Hi·iona da to Pamba Una 'aianur a conaeMaf* Araa«

10 19BS pp 41-47 DOAA Tamtw y toeiadad* Oaftaf T ai!a> da ".tto"a num 1 19W pp 15-180 «

Matali *u tomto com a e« hito da produce«« i raptoduceié a if Cat Modama aatat da to quaattó* Manuten»
num e Baílala^«. 1990 pp 10&-13S f Chacen iau ) Mtttena »octal da I« faffiíiía «" EiPifti AlaeaM, 1090
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5.1- ELS CASAMENTS. LES OSCIL·LACIONS DE L'ESTABIUTAT.

Res no és més depenent de les fluctuacions econòmiques

que la possibilitat dels individus de fundar una nova llar. Qualsevol

inestabilitat conjuntura! pot fer reduir les expectatives vitals dels individus,

ajornant-les o supnmint-les per causa d'una necessària fugida o bé per

assot de la mo, ' que no distingeix ni edats ni sexes a l'horc de reclamar les

peces a cobrar El casament és un pas que depèn de nombroses

circumstàncies, de no sempre fàcil interpretació, que poden fer fluctuar les

seves quanties anuals sense una justificació concreta dels perqués de tais

ritmes és un fenomen "obert1 (3) En qualsevol dels casos, hi ha un cert

acord en afirmar que e! volum total de casaments a Catalunya va estar

condicionat en tot moment per ("status1 sòao-econòmic, no tant dels

contraents, com de llurs families (4), i aquí és on cal cercar algunes de les

explicacions que justrficuen la trajectòria de la nupaalrtat

En primer lloc, s'ha de fer una primera precisió de tipus

documental L'estud« de la nupcialrtat que realitzarem en aquest treball no

s'allarga a través de tot el segle Ja s'ha parlat suficientment de la

irregularitat d'elaboració i conservació de registres parroquials en dates

(S)- Ta* a* la dahfweié da f Sancha» Monta* «wan *y qya «a nupcial** a» ' la maa

i pot cauta* artama* * alia mar"a Podríame* daeir qua ta nupcialidad «a no« piaaanta come yn

f«nomanc abtatte ay Mica*« earaeiartatwo a* al {HLP.O matnmomo t ) Su anáfca« PC tante no «ana xmpia

•••laabt« con tan telo ano da te atamanio* • un baytnade o w tatacido) Sa trata d« yn anaitaw debí« an al

qua ta dabaré tana» an cuarta te •»•cío» y ralactona* Qua eayaan wi atoffwflfo »oC-e ctrc PO' toco le

aapuaato aa pot te qua NaMamo* da «M êialidad como tandmane *o*io Sob'« ai nMyyan ntuttud da taetota*

qua abarcan daada te cyteate a te aeonom.co» y daada te pomco» a te lalif i«*da cada ano d« «»o*

im«rv(«n« o« modo y g'*do div«r»o ' (LaeeMactén «anadixa. M ''O-'20) Afta* aneara van

' piu» anota qua te acta* da baptama* »u daeaa ' *ct* da marwg« a una vatau» ají'* au« *

i at fsenaMua una aour&t aaaanttato da (fua^m «ocíala * raMieaoé qua ¡öftrem bon* p«n da

mant daouaat aaftidi i qua tom totaim«ni nortr* (P dirfauma «t ,1P POUMOU

iO- H O*fc« Café« HutQfi« d« C«t«iu"« p 20C . A S.m6r 'La '*m.i.* eaWana «n « Antigüe

• j C«*«v t *ttf«>. La <»miin »n ta Etpaftf M«on»ff»n«« p 79
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tan avançades de (Inici dels temps moderns, fet sempre original, tot i

seguir una tradició molt mediterrània. Sí bé, en el ca» deis baptismes, la

cronologia de línia dels registres es remunta a ''acabament do fEdat

Mitjana, )a inscripció dels matrimonis no s estableix fins les acábate de

154?, cosa que restringeix l'abast temporal de tes conclusions que

aportarem, però no els hi dóna pas menor entitat, a causa de ¡a notable

riquesa de ia informació que es desprèn de l'estudi detaüat dels

casaments. Calia comentar aquesta mancança abans d'entrar en ¡'anàlisi

de l'evolució i de les principals tendències de comportament. Amb tot,

encara cal fer una altra especifícalo d'ordre metodològic. Per a introduir-

nos en el món quantitatiu de la trajectòria de la nupcialttat, hem utilteat una

proposta d'anàlisi idèntica a la seguida per a l'estudi de la natalitat, per tal

d'unificar els enter» de cara a la comparació de les t a la extracto de

valoracions sobre els comportaments implicats. No ens entretinguem més

i entrem ja, quantitativament t qualitativa, en ei món de la institucionalització

de l'amor.

Si irregular és el comportament secular de la natalitat, ia

nupcialitat encara ei guanya amb més amplitud. El camí de tes fluctuacions

en el nombre d enllaços matrimonials és un recorregut en ziga-zaga que

sembla no tenir cap ordre ni concert (vegeu quadre núm. 16 i gràfica núm.

20). En confunt, l'amplitud de les anades i vingudes dels casaments acaba

per traçar una tendència Imial gairebé estable, gairebé horitzontal, cosa

que indubtablement ens indica que no hi ha canvis profunds de cap tpus

que afectin a la manera com la societat viu i accedeix a la institució

matrimonial (vegeu gràfica núm, 21). No hi ha indias de l'exastènaa d'algun

tipus d'incentiu a augmentar sobtadament el nombre dels casaments i

tampoc no hi ha cap fre brusc que impedeixi a la gent de casar-se amb la
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normalitat habitual. Res no canvia al llarg del període estudiat i la lleugera

tendència a l'alça que palesa la trajectòria secular no és afra cosa que un

pàlid reflex del creixement, qua havíem verificat en parlar del nombre de

nens i nenes que neixen a la ciutat, al Karg d aquests anys sota el signe de

lexpandirrent (5). Ni tan sols dels casaments en funció dels anys

agraris no ens aporta cap novetat, ni en les conclusions a establir, ni en la

delimitació de tes etapes que caracteritzen l'evolució de la centúria (vegeu

gràfiques núms, 24 í 25) Fins i tot, un Index tan poc explicatiu com és ia

taxa bruta de nypoalitat es manté en nivells estables ais voltants d'un 16

per mil (6)

Cal deduir de totes aquestes iniciáis evidències

numèriques que no existeix cap tipus de fluctuació significativa en les

quanties de la nupaalrtaf. Res no seria més inexacte i cal, per tant, revisar

les oscil·lacions en el curt termini La ponderació de la trajectòria a través

de la quantrficaaó proporcional en base a un any, tipificat corn a índex

base (1554=100), juntament al càlcul de les mitjanes mòbils per períodes

de ans anys (vegeu apèndix núrn 4 t gràfiques núms 221 23} ens permet,

solament, palesar el caràcter més o menys exagerat dels anys

màxims i els dels mínims (7), Donem-hi un cop d'ull.

(S)- Aquatta ̂ •i·c'o'·'i aa la nypciahtaf aeoatwma • tar ur Hoc eomw Cem a « J A Salas ' •

da I* «voiuetófi • '»'go plaïa da m*trmorues y a*twft€t0n** «o prasartlafta •v.o·rt··n··t· un «Hatas t<Ml*r t*

d« tot «actmtarwes En *l pfiwaro ds iot c «t u» • ".»efe vt*n« -notrveoo por tas MCMM •íit···nc.·» •" t

nyirwro M lo» comriy t̂e» • I« i«rgc a*i» p«rioo<: y» qy« * bt*n M cwftâ qui
producir tNcTKionM ^J> not«ci«J •«•."im·oot t" p»no<Jo» ¡«¡go« 10 M «p(*c.«r

D06t«çi6n Ou Barbttt'c p 148)

(61- La Uu« twji« a« ro ĉi·iiUi toWê ot qjoc^nt »r,tr« •• ndmbrt 9* mariifion« w yn *ny i !•

poMacto mî a MtiMMda «i »qjtii «ny AI 1SS3 M '? e»»*mtm» qu» M i*i*W*n «qustfr» flém 19 po»«t» •-
r»,«c<û «mb IM Quanti»« c»n»«a igucdr« n^n 4) tn« donwi un« tau« «ntri un 1@21 tin 1t 4 p*r nul A fin»» 0«

Mgi« •!• IOS c*»«m«pif (M 1600 '«tecion»» wnb la pobiac.o calculad» pw 1618 «vo^nc^r una ta»« M '62

par mil, raiaeé «qu»»la âarrwa 'icttci« par̂ yè ne M ««rraapen i any avalat d« la nypciaiM* a-nc fany '....»»<
COM qua aa pot juitificar anmig <ta fatearwik d altra» dada» < par ia»t«fc.»tai *n ait contportaman» da iat
»ociata»» dal faudahama ta'da

(7)- En aquaat tanM, m tan »01» la p'opoata matotíoiogica da S Barraire MaHûn par a caieuiar ata

«êtes dato majurna i «M rmnim» i a« parkidas cronotdgic« an alto eompraaet ne am ha parmèa daalaMir yrwi

me» data panodrficaoó da lat tiuctuaoon» an lacea» a) metrimofn dato tedataiM i, par aqyaat motiu ftain
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Les anades i vingudes en les quanties dels casaments

evidencien una cena amb els ritmes de ta o, si més no,

els primers inadeixen en eis rrtmes da la segona Es pot, and, observar una

certa correspodència entre anys on la nupcialitat baixa visiblement, amb

un descens, an els anys posteriors, en el nombre dels nascuts Aquest pot

resudar un exercici d'anàlisi entretingut i qui a la llarga, solament,

permetria constatar ! obvietat de què en davallar els casaments és quas;

segur que també ho fa la natalitat posterior, sabent que, en termes

generals, els intervals protogenès;cs acostumen a no espaiar el primer

naixement gaire lluny dtl primer aniversari de convivència dels recentment

casats (compareu, si de cas, Its corbes conjuntes traçades en les

gràfiques núms 30 i 31) En tot el període, la situació més curiosa es

produeix en Ics proximitats del 1 586 És l'any on es constata una de tes

puntes a 'a baixa notables en ei nombre de batejats, precedida per

comportaments similars en els anys anteriors, baixa seguida d'una

sobtada pujada al 1587 que es correspon amb el cim més alt dels

esposons del segle en l'any anterior Així, en tal any, es fan curiosament

simultànies dues de les més exagerades quanties a l'alta o a la baixa de la

nupcialrtat i la natalitat del segle, que, tret del vaior anecdòtic que puguin

tenir, ens demostrin com ambdós comportaments estan Íntimament

entrellaçats

A més, ©n l'esdevenidor anual, també, podem constatar la

incidència dels períodes més crítics, en particular pel que fa a la mortalitat.

Només cal revisar la davallada que es produeix en la dècada dels setanta

una de les més crítiaues pel que fa ai volum dels casaments, i,

posteriorment, la nova desestabilrtzació que tots els mdcadors

é» i* jtmutf«c<« dt méi p'«x»Cimtri» frnàhm QU« rw p*m«i*n o» van»
ct">ciu»K>ot «poflâd«« V«f*y p«' e an« «piicmoc MÍ ^«tod« LjjjJtfrtf ̂ n dt X«''M pp 14S-1I2
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demogràfics evidencien com a punt í final da la centúria, En conjunt, sa

celebren al Karg dato cmquanta-dos anys estudiats un total de 4,347

casaments (8), que comporten una mitiana anual de l'ordre de 83,6 que

caldrà posar en relació amb les mitjanes decennals per tal d'establir millor

els moviments de la nupcialKat a curt termini,

Els comportaments entorn a l'accés al matrimoni estudiats

per decennis ajuden a precisar millor els ritmes de les oscil·lacions {quadre

num. 17 i gràfiques núms, 26 i 27), Dos són els fets particularment més

simptomàtics, primer, el visible declivi expérimentât en la dècada dels anys

setanta, moment sn què també s'atura e» pols més vital de la natalitat, i,

segon, la davallada més suau dels darrers anys del segle. Contràriament,

l'època més plena d'energia és la dècada dels vuitanta. Com cal

interpretar-no? La trajectòria inicial posa de manifest un certa puixança en

la possibilitat oels nois i les noies de contreure matrimoni. Són els anys on

s'inicia l'onada més potent d'arribada d'emigrants i, a*xò, fomenta l'obertura

dels lleidatans envers els nouvinguts i un auge en Ics possibilitats efectives

de canviar d'estat civil A poc a poc, la vitalitat es farà fugissera i els anys

setanta són durs arreu Es tambaleja l'auge en el nombre dels nounats i es

redueix la quantia dels casaments Són anys durs i les butxaques familiars

així ho percebien amb ciaretat Aquesta sotragada puntual provocarà u. i

immediata recuperació posterior que permetrà, a la vegada, que els valors

de la natalitat finisecular es mantinguin amb pujades t baixades (9) Les

(t)- Xire que re»«R» de reete* eta B«J ee»ement» de i'eny '54? qte »» de reteren«« incomplete,

perquè fenregietremenf t truste el mM d octubre A C L UitofM Segr·me't·t·, Cetementi de 1847 e IMS reg

(IV No hem entre! en e) MaN de ta £omparee«é euMuMMe de IM trejedòne* de ta nupcieMM uno

••TM ettudw monâgiêhc* >oc«i» perquè »émoi« nevet an cert «cord. «Meet per giwebe toi» «ta Menadert

en que pnmet, eta ¿e»em«nu reproduewefi tas fren« ITMM de ta neteMet, en* neiuéibtae dettaeeamente

temporel«.. «*ge,\ ne »On directement «tgntfteettii« à» creuement o decrement de ta potMec.o perquè ei MU

nombre depèn d «me» venebtae i et« MM etacM« demogrefic» «'Mpeien en d temp« tai he reeume«, M

Rodnguei Ceneho * ta evotuc ion de ta c orv • permit» ob«erv er MM freeuenei* emiel de en lee M metr imon têt«»

muy 'jniíorme Dtche eurv« preMot« cieñe corr»»ponaer>ci« con ta de ta m@ft*tid*d *»i en «5« movimieniot e
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tendències del comportament intern de cada decenni ratifiquen el traçat de

la trajectòna (vegeu apèndix gràfic num. 2).

5.2- EL CICLE ESTACIONAL DE U NUPCIALITAT.

Pot resultar extrany, però la gent dt l'antic règim no es

casa quan vol, ho fa quan pot i quan la deixen. Novament, ei calendari

laboral, les disponibilitats econòmiques t eis interdictes religiosos definint la

vida quotidiana de tots els ciutadans (10) És un lloc comú en totes les

monografies locals parlar da! pes de dues prohibicions de caire religiós:

quaresma al març i advent al desembre. No sempre s'obeeix la prohibició,

però perviuen de manera clara en les actituds collectives de la gent i, és,

precisament en el matrimoni, on més es nota la influència de la religiositat

en la vida quotidiana.

El pes de la normativa catòlica no és quelcom a

menystenir en el moment d'analitzar comportaments que corresponen a

l'espai de socialització dels individus. Casar-se és un acte que es fa de

corto plaid M aprecia« IM ifitlyefleta* de K« ano* ertttees y ei erewanle numere O» las defunciones provocaré

un aumento proporcional de leí matrimonias auprès**« de un« reaewé« biologic« gué piti·ia« eertfareetar la

Muae*ón Sftbca da la pi .Alacien { ; La etiwe da matninontM oMantda no nerwpre ta corresponde ton la da

«eeüweme* anos de escasa nataltdad y d« numeroaaa defunciones präsenten «elementes da rwipeias paro

la eorreapendeneie entra amtoa* curves naMâad y nupetaMad ta atfviaiw al como'obaf que a un maxime de

maU'f., .o» I« tifua un *ug« de nacutHentoe « , Es a«"' •»>»<• uns ralaeion »"tf» ifbs» curves pare eon

lógicos desusas tomporalea ' Pam toiaimant nostre ai een|ynt da toa afirmacions que pisnieis M AodnguAz

Careno y> vi 11« de Ctc«'»s »" si sigto XVI. pj, 8&-9C

(10) 'La mouvsmeni saiaaenrHar dea menaças est la plu» homogène de IM« dans la Franca N eat

conditionné Ma atonement par dea praacnptt@nt 'aiigiegses en outre, b creu» de fêté s s«p¡iQue par lea g'os

travaux agncotas qui se déroulent a cens apoque de l'année Ira courbes sort très »ignificsttvss * a P

OuiHaume et j P Peuaaow Pfmoofsonia Histonqje p 'KS an« un recul baten; de veflfteaeiA en basa a lea

tendencies observsde» an on/« psrrcxjuies »rsnceses rurals i urbanas a la p IM Arpéele 9ue tambe

s acompte« de manera gairebé mimettea en els moviments estacionáis anglesos denmrtan a îrs»«s de mètode

agregatiu a EA W«fley t R8 Seho^w, Tht population History of jftgand . pp 29WJ» Par a «a«

»atorenwaa, vege^ A Armengsud Li famille at i«H«fH an Frame et en Angleterre dyJCsñi au X/1"*
Oamoprspniqyes Pens, ttTS pp 94*38
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portes enfora i cal mar amb cura de no desmarcar-se del que

habitualment fa tothom, no solament a Jeida. sinó gairebé a tot el territori

de la Monarquía. Seria ara absolutament feixuc iniciar un rosan de

referències verificadores dels condicionaments religiosos en I estaoonalitat

dels comportaments matrimonials. De teta la tradició de monografies

locals sobre la demografia hispànica moderna, gairebé totes són

concloents en tal ratificació, Així. des déte cicles extremenys (11), fins als

de l'altiplà castellà (12), les valls navarreses (13), els nuclis rurals

valencians (14), la vega murciana (15) o les planures aragoneses (16), tots

compleixen en el traçat de la corba la constatació de les caigudes de

març i desembre, Les diferències, sí de cas, provenen de la manera com

en alguns llocs se suavitza el perfil, cosa que, sovint, s'acostuma a produir

en nuclis urbans, com és el cas de Granada (17), o desapareix totalment la

inflewó, com és freqüent en l'evidència palesao. en el territori gallec (18),

(ii M Tatto« Ame> MHO M »fialBggate, ..... pe 124-129 « M Sodrfgyet C««»»« v» yi|l% tfa
pp 245-250 tol i que cal preciar que • iatramadyfa p«»« Se manera mo« fiée »«penant ei calendan taoôf*J ]•

que mentre a Caeeret no i«compi«i« fmterdtete del OMtmbr*. «1 eonniHt rural eerflWe q u» peee manye • de

merç Cal agui ne menyetentf un facto» q u« eovint no aa M an ewnpte > •' èa al (at qua e« Iwneié M la
lunadtccié territori c't cada a oc*». IM nornai poo«r< vanv i ne atoMam qua la dwwé 3«- tamton
par bi»t>att ata una dt laa «on«rr»nt«i« an al montant a« d»iimit»r amt t» M )unadtc««é

(12)- L,M f^Aw Pirat, Li Bastia ï iu narra. iJSQ-iMO Un ftis t̂e :8t »oc'>da3 •-•«' '»c"»»>

1987 pp 115-116

(19- A darcla-Sanz, Bfffjjjgljji y *o<'»0«i3 3> ¡t a«f»"c« pp
(14)- E1» caaoa da Battraguard, Nuiat l Ouaoala«? podan aar prou «ifMteattut v«f*y CM«"OV«

Myâoi, Pwif , L äffte raoifn 6>f»Oi3f|fiî in_ una cgmunittH yaj, . pp 105-1 19
(19)- F Chacta Lof tnnroano» tfrt Mate XV> Evo>ue«»B. !»»»<*• M Myrcia 1K« 5» 100-104.

en ai nota mort ma» Matada ai marf Qua ai daaamtota i laa coro«« »or met mat marcaoct a la cwtat o-^a ai

camp cota qua no acoatyma a aar naMuai

(16) JA Sala» La eeMaoén tfa Sarttaatro . . pc i9»-20i
(17)- F Sanehai Montât La poblad^ »ana^Mj . pp 160-1«4
(1$)- SamMa aav qua, axcapta an poca eaaoa moH ¡ocalitratt la tociatai gai>aga ne teia gaira ça* daM

imardiciat raiigtotoa M i corn rati»tquan ala a«uO>» oa B Banano Mattet), La iun»q.cciQr da talla» . p M> t

J M Péraf Oateia Un madale da toaadad fura) dal *"t>euo R«aim»n . pp 108»1M, on rúnica a*cape<o aa •'
eaa da Otova T»mbe pedau raviaa- la ttgn*cativa étoancia an ai eowportamant matrimoni* dala gaiiact a
•intartof y cotia dea muaatraa Aa una aatnietura damogratiea am.yua an to Salma 'urar dal pninaf data autora,
i a 'Demografía tradicional da dot ^ocaiioadat da M Galícia atlàntica' anttodáa a APJMAÇH.. pp »MS? i
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U realitat catalana te significativament peculiar, fins i tot.

•n els àmbits urbans Les punxes be març í desembre són realment molt

més pronunciades del que acosiuma a ser habitual tn la realitat

peninsular, comportament que més proper al constatat m la

mapna dels nuclis parroquials francesos (19), que te definit com a "creux"

o Itécrissarmnf pe' la gran dels a causa de la

brusquetat que imposer al traça: del perfil de la reoresentieto gràfica Si

comparem els de de la deis

casaments a ia parròquia de Jysl de al llarg ae' XVI.

juntament als del seu tutor n ryra!, trobarem una

correspondènoa amb sis qyt tls numèrica

més suaus a Barcelona que a L.e.aa. en comparació els

anterior i posterior (20), Així. la de a ia dt

te autats un valor, «n (21), de 73 al i 8 al

desembre, mentre que a la efe són de 15,8? i 7.26

respectivament (vegeu 3 i 28 » 29) A la

capital de Ponent, en tot yn yn total de 4 356

solament se'n §S al marr 12? al i bo

de tote aquests no són fruit d'una elf

valors absolute són més expressius que llur en

proporcionals

A poc a poc, y llarg dels tres de la la

força dels comportaments encara per tes del

p 71 J • B«fO* *U MitKViî xt «M vltot O« <• m<x»«"-rt« XVI« « XW1É «ACNM

p? 14-n. **• HUm
(M- J Andf*w i A Suite« IM poo^c« M B«fc»^>i4 *, f »Í?
011» P»« • iwitew M meted« 9« eteiil d* M sr*eerotan*tMt «wiwuat a«'»
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catotosme -<?u« no con$»d«fava adient impartir benetíKXKxis en mesos on

calia viure d'una manera austera i abocada a ta penitència- va perdent

implantació arreu, tai com no posa de manifest ta realitat barcelonina > com

investigacions, encara per «miagar, prooabiement, HO constata- an da la

realitat lleidatana Queda encara molt camí per recórrer a una molt

interessant branca de recerca en nistona social que intenta esbrinar ta

manera com s nan anat entrelligant i aquests i altres mecanismes

vinculats a les estructures més profundes de comportament dels individus

i, a ta vegada a les formes més evidents de les actituds públiques i de les

col lectives. de la cultura popular t de la omnipresència de la

com a un troncáis de ta vida quotidiana (22)

Encara, però, questions d'ineludible

expitcaoo El tret pecuharment comportaments

no és que a profunda del calendari del de

trebaii Aquest si que es un pes que es de manera desigual en

ets mesos, però comú (23) Desigual perquè cada una

C* no oft'id«' • ¿HM» QW« '«Mudi M c®mpofl*m*fli»

*mto MQlM M •» p*UtM «oniAiONM» tf Míe ** «• fWICWM »»•»< «tonommtf mcntaut«» t gy*

w« AM* wa* owd.O'V • « eyitMf» p^Mw ui 3»^t9'«t.« MU fiwiM «f c f Mit g-»!-» motan» <r una
w*a Q«« p« »i» »*c ·*»·r··"i «•> tu n«ffwt d« p̂ Ml r» A s. o^p î« ^»»p'«*c < w ••» MW met :,""•••»

4* *ec*biMBi Po1..f« •••';. .»r >,n» .f>«nxJib* f»ff« J»

0M * ««Mi W poéw "»o« d·'·'·M» i ante î»í»»ct w *»^p'« co.«ciö«it» f • met •> qy* ,« »n« «wfff *oO'»

M

::

W

1M1 P ^wwi Vf_gj|iJhf_j|tJp..JMg<^or. .1
5<*-r> anà a ..tarfc I ton ^-»»c« Sun»Ofd it?S J i FlantfmP««» 1WI Ml

mía fOcddt

p»'* 19?4-7S M

»4c'««: Parw 1§7Í CM Ru»»o SocU

nwn 1 »«.«ne.« '982 • «^ Mran»t Q*

- M« e*t ««vu V p d«tmcoo« «i** M woo»* a« IM monefrafiM *NW«**M «̂ I«M* iU"«n»« e
tapem«!** «i PM M evtof^vi a* Mto** «»tin«u IM d-*pombiiK«t» M to 0*« p*f M*»-»» Com au, A F

rt
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d« les diverses organitzacions productives camperoles té els seus prop.s

ritmes -no té res a veure l'agricultura dt cereals, amb la de la vinya, o amb

la dei blat de moro. per posar uns exemples- i comú perquè, en

general, es constata el pes del condicionant econòmic-labora! en tots els

estacionals, tant urbans com rurals Quan en P, Goubert afirma que

esta sociedad m, antes que nada, una sociedad ryrsl que se organiza

en función tí« la tierra.,," (24). esta posant en evidencia la de qué,

siguí quina siguí la manera de viure de cada individu la cosmovisió

general vindrà definida pels ritmes que imposa el temps agrari

A Uetda, això gairebé la categoria d'axioma Entre

desembre « març, la gent no està molt atrafegada al camp i, a més, l'espai

entre els dos interdictes és tan curt que s aprofita al màxim per casar-se \

per preparar la nova Mar de cara a les properes dures feines de El

gener acumula la punxa més alta de l'any amb una proporció de 201,73

casaments Després de quaresma, en primavera, el bon temps és

engrescador, la gent no ja tan preocupada per t

pròpies de l'hivern i la corba a pujar el de

maig és una nova fita a tenir en ccmpte en el de 131.26)

Un cop s'inicia el juny, la la El comença ja a

estar al punt de maduració i les i la falç són ja els que més

correntment tenen entre mans els camperols De a octubre, els

casaments es queden com en un lent esmorteiment la gent

es casa però sense urgències, a poc a poc, ara tu ara jo, i així els índexs

d'aquests mesos, crucials per a la hivernal, romanen gairebé

d« t«o" »coflofnici eteè a«H ¡nl»n»ê Mwiü e»» ta pope*« on» »voiç»v« n*ito €cnp*§n* AMfltt • m*» 4*

gutfnie * luglw ' • 'H e«cK3 «Mfwnab o»< iMtmnoM tf*ti* nateM t o»' ä*ew« * Bnontc o«. '««' •' itQO* E

Sof< («a , D«mOQf|ti« «Wie« Botò^n« 1975 p 2£ M MiMtwM MI «MHtpl* S» M uMO'miUt i r»« •rt«ri»,C

dmiiwft B Amiçyç P ĴP Î .i K>C «jxj ttednä iMO p 4t
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inamobibles ais voltants tfun valor mitjà de 81,9. Novembre és com un toc

d'atenció, és ta darrera oportunitat de l'any i la gent l'aprofita àmpliament

és com 9i maig deis mesos freds

Tots aquests elements pertanyen a l'espai vital dels

individus que s expressa de manera publica Caí ara entrar en la vida

privada, en la manera rom s'articulen les basts que sentaran la pauta de

la convivència domèstica, és a dir, les bases de definició de la vida familiar

dss del momtrrt en què homes i dones accedeixen a la institució

matrimonial,

5.3- LES BASES DE U VIDA FAMILIAR

Tot casament dóna peu a la consolidació d'un

nou. Quines són les de l'estructura a la

del XVI? La pregunta és molt ampulosa en dtl què

realment ens permet de respondre la documentació que tenim al nostre

abast. Seria un "desideratum* que ens pogut de

ple en la metodologia de reconstrucció de families, però era a

Bums invtaol« La manca de registres de defuncions feia

del»mrtar completes i/o acabades, en termes de L. Henry, i les

mancances i irregularitats en les inscripcions dels individus entrar

moltes de les atribucions de filiació en el terreny del

dubte. No podem res sobre l'estructura d'edats en el moment de

contreure matrimoni, la durada del vincle, el definitiu, els

successius, la taxa de reemplaçament, el complex món de l'estudi de la
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fecunditat, «Is interval* protogenèsics i mtergenèsics. etc. (25) El butt és

greument notable, però no és omissió so.ament d'aquesta investigació.

Són morts sis historiadors que, en absència de registres

absolutament i exhaustius f n la consignació, han optat per una via

d'anàlisi que intenta trsure «1 màxim de partit d'uns recursos que no tenen

alta alternativa documental m hom pretén de conèixer l'estat de la

població, urbana o rural, en un moment concret del seu passat històric, és

més, la majoria de les investigacions entren tangencialment en el complex

món de la vida familiar per la dificultat immensa que l'estudi del lligall de

taxes, índexs, valors i càlculs comporten. No cal, aquí, que ens

allarguem sobre la trajectòria d'una precar«etat historiogràfica que ja ha

suficientmerií avaluada en precedents (26), Quatre seran, a

partir d'aquest punt, els nostres àmbits do preocupació: la importància de

la regulació del familiar, la personal dels esposos pel

que fa a l'estat civil anterior, l'edat en què la gent es casa i el nombre de

fills que tenen. Anem per parts

5.3.1- U REGULACIÓ LEGAL DEL MATRIMONI.

"La catalana semblava trobar el seu dins el

matrimoni. Tot es programava de cara al mate«" (27}, No ns ha dubte de

què l'esdeveniment és un fet de vita' importància de cara al manteniment i

(29)- ̂ * • un* wvi·ié é» NW «uftneiM twunttquM p»» tal s» poo«' calcular ici»» •a ·̂tt·» ata»»
tcMittr*. v*0*u -

i mod ••p·c.·im·nt 'OC'» coojw"t« Mtte M f i»ury Nouv««.. M«nv».

M* V*fi*u •uP'· c«p«lo 2
07|« n, Qtttí* C»rc»i 'I« '»c«'c« »of« « »»mi!,» c«t*!«nt a« rAntw A*fifft* yiyfiy. mim M,
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estabilitat d'un concret model de societat i aquesta és la que conporta un

notable desenvolupament d'importants corpus de normativa legal ae cara

a definir i delimitar de quina manera s organitza l'autoreproducaó de! grup.

No. únicament, és l'amenaça da ta mort ta qua fa córrer a ta gant a

disposar d'una cJtîtrminada mantra dtls béns, sinó qua és §l moment en

què ta unitat paterna es fragmenta ei que impulsa a decidir la manera com

s'haurà de gestionar un patrimoni, s,gu' copiós o bé migrat. Són els

capítols matrimonials, abans que el testament els que ens permeten 1er

radiografia de les preocupacions que Pentramat hereditari* generava en

uns individus que no les ttnitn totes pel que fa s la durada de la seva vida

sana i activa. E,P, Thompson ens posa en alerta de la manera com

aquesta cura paternal té al darrera implicacions moll més profundes que

cal no menysttnir quan diu;

"...hay que estar prevenido. Empezamos por examinar el sistema
hereditary de determinadas familias pero, con el paso del tiempo,
las fortunas familiares surgen y caen; »o que se hereda es la
propiedad en sí, el recabo de los recursos de la sociedad futura, y
es posible que el beneficiario set no un descendiente de una
familia en particular, sino e! desceñe >ntt histórico de la clase social
a la que un día perteneció la familia," (28).

La societat de l'Antic Règim és, bàsicament, camperola. La

terra és la peça clau de l'organització econòmica i l'e« en torn del qua gira

el règim de la propietat. Enmig d'aquesta realitat general, la societat

catalana és un món de camperols on, després da la instauració del

"mític" règim de personals, amb la tan nombrada Sentencia

Arbitral de Guadalupe, un cop finalitzada la contesa bèl·lica baix medieval,

tothom tendeix a la protecció de les propietats œm a garants d'autonomia

flD> B» «alaniaa tftwrene« »on p*cM clau a »Warpratar m hom vol intentar aprofund» w,

flneonaewnt cot lactiu < «n «to wtaraaei a dafanear paw wéiwdya an al memam da («elilear lat norma« gu«

eonvartifla» an iradwié o eeatunt, pamatran to com nuit«t da toa toaaca dapropiacié mataría) tí* to nquasa an al

conium dato individua i an ato «naiaaos d*unt par totora dato atoaa E P Thompaon, *EI antramad«

uneewiamane*,



personal i estabilitat patrimonial. És aquell nou ordre social ai camp d« què

ens van parlar àmpliament «n J. Vicens Vives i m f, Vilar i va dissecionar

E. Serra (29). No és una societat de grans terratinents i desposseïts

jornalers, sinó un cosmos de propietat atomitzada on els exemples

locals ens demostren que la gran majoria disposava d'alguns jornals o, fins

i tot, tfunes escasses porques sovint de producció migrada, que

completaven una subsistència famiter gairebé sempre precària

Aquesta realitat justificava econòmica

da le gran majoria dt les famílies |a dedicades de manera exclusiva al

treball al camp, ß integrades o bé per ciutadans que no es volten deixar

perdre la d'acumular un dels béns ecónomo més preats, o bé

per privilegiats que gaudien de la terra solament com a productora de

rendes, Ningú no vote estar-se'n de controlar4a d'una forma eficaç. El

camí no era altre que a través de les capitulacions matrimoniáis, document

notarial de llarga tradició dins el dret civil català, que Pere II! al 1351 va

legitimar com irrevocable amb la constitució "A foragitur traus" i que

expressa per escrit els pactes que determinen l'organització de la nova

família de manera prèvia a la celebració del casament (31), Mom podna

questionar-se sobre els motius del protagonismo d'aquest tipus de pacte

pre-matnmonial,

(M)> J Vte»n» VMM, E' fl'»n »imjiçyç ««f *"«e -,' «9».' 506i L> v/Hm* HIM a»- D'-;c-»"-*

us*
••ration«, If 71. P Vítor, Cafrluny« do| rEtpfny« Mo<J«'f « voi I, §«f«*lon*, 1Mt, pp IJMOt t E Swm,
Pf o»tc» wy on t la Cttoluny» q«i »»au XVlt B«f c*iof « 1iM

i»)- £n« MtMvi«n é» mMtr »qui un« p mofl cop«>M p*ofluçc>0 nntonog» «tic« g u» M • c»dM»r»« i
•Hr»t a»cum«nH »t»c«n eo«*> • p*c«« el«u rtt »upon «oeum«m«i i qu« »viO»net« pnm«f it tvndèneta

« to ta^nwMctf a» to preptttt, »»gon te '»p«rtim»fW <nt»rci«M>«U i, t«fc«( to iu«t*e«eiu d« to
coft, • eemptomMi 4« to m.gr«d« MjtoMMeftew »«mifiw Pt» t WM wvmô, tvui p m»r>c«d« d« to

f^wM w^Mt WMM! tot con»ut»c.on» qu, • M I frrnmto C
0«l »»9(0 KVIII b^o »i ».gno d« I« »«p«n»«>«- • R F.frvKHl P» - i«5 i L« P.tO l̂ fl·l »iQt<? XVI'I

B«íc«4on« IMS pp «7 106

01)- H a^eto C>fc»l Hmofi« o» C«t>iuA« vci * pp 191 i»2
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AJ'à pel 1885, F Le Play va definir unes peculiars

caraaeris*'qu«s de la famfiiti europea destacant el predomini de la familia

troncal i la persistència de grups residencials complexos, tu «I quals el «II

hereu m casava i eonttnuiva I explotació domés .-a i ta residència a casa

Ms pires ta casa me el símbci dt la família, perpetuant-se a través de

les generacions gràcies a la piimogewtyre» mentre lot rebien un dot

en casar-se t els altes germans s adreçaven a les empreses econòmiques

de industrial i comercial, pel capital familiar i tenint

sempre la casa com a punt de referència. Tot atxc va canviar, segons

aquest autor, amb la industrialització ¡32)

La teoria esta evidentment desfassada davant una ja molt

llarga trajectòria d investigació que ens demostra el domini de la

nuclear arreu d'Europa occidental en els temps moderns Però, tot i amb

això, ens servem per donar força a la idea de què la preocupació dels

pares no és element a menystentr en el moment en què s'mstituaonatea

un nucli familiar que es bifuica personalment i patimon«ai del patern. Es

capítols matrimonials, amb el règim hereditari que consoliden, palesen la

necessitat dels pares de controlar un nou agrupament autònom, que res té

a veure amb ta pretesament de la pairal, amb

hereus i cabalers tots units en conflictiu amuntegament, J,L Flandrin ho

justifica amb presició:

"„.en una sociedad en donde el matrimonio tenía 'as funciones
efectivas y explicitas de perpetuar una casa y asegurarle alianzas
honorables, era normal que el señor de la casa asumiera tal
responsabilidad. Por ota parta, todo matrimonio implicaba
acuerdos financieros que no sólo concernían a los dos esposos,
sino a todos los miembros de su familia de origen, El mal
casamiento de un hijo podía hacer imposible el matrimonio de sus

(32)- La »im*» «• I« iaMt »on«m«nut» 09 f L* P'«> P'ov« iR»i«im»m M l·ima a« X Roteé
'f«MIM i grup ëemè t̂e EUraMp*» r«*.0»nc.«i» ë f'<o>« (t*gtot XK-XX)* ftpa/Ttft«* U*«d*, itM
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hermanas, ya tuera por la deshoni a m rue 9*9 primer matrimonio
arrojaba • ia casa entera, ya fuera porque no había aportado los
recursos necesarios para dotarías. Por tanto, el privilegio del padre
do familia a elegir lot cónyuges cíe mm Wfos no era un privilegio
arbitrario, sino una pesada pero lógica responsabilidad Y tanto la
moral come el derecho civil lo obligaban por ota part® a asumirla
con la mayor seriedad " (33)

Però no tot és un afer a caracteritzar solament per via

econòmica, El casament a ï'antic règim és, escassament, yn acte d'amor

entre individus lliures «n un "mercat matrimontaf iiiue, ÉS molt més.

L'església també ht dtu la seva. Davant el perill que eis matrimonis

clandestins es convertissin en norma, s'enceta una forta polèmica entre els

liberals luterans i els normatius catòlics. Els primers semblen no donar ta

vital importància que té per als segons tot el món de sacmlitzactó que

envolta el vincle conjugal solament és un pacte qui es pot trencar quan

es vulgui, no és un sagrament Pels catòlics, sí que no és Com diu F

Lebrun

"...este consentimiento compromete demasiados
espirituales y materiales como para no reflexionar cuitíadosamemtt
sobre él, lo que supone, en el de los menor ss, el acuerdo
obligatorio de los padres a través del cual se expresa la autoridad
de Dios,,14 (34).

I l'autoritat de Déu e? vi manifestar a través del Concili de

Trento, on si be no es podía posar tn qüestió la concepció del lliura i'bir

humà -no es penaven directament els matrimonis clandestins-; es va

endurir la normative oer tal que la nure opció no comportés una disbéuxa

l, familier i, sobr« toi, patrimonial (35). Les amonestacions eren un

OU- J L f tonton. Ç^^ftM.MWÜI.HS^ieBi· B»*«'*». <t?Í P "2
(34). P Laonja, «fj control e« la twnte per igiaa.a* y Eatedoa' • OQAA n» dfjij ïj

1SM p 90

(36) CM to 4wpe*icaé eonotar 'D« M*onrwhom mctranomif donj» M nov«mbr» é« tSftl ' m *1

Muro «MM o» «IM IM contrutfe mctmente, « P'optc pèiioco M H* p«rî  cof«f»y«fit«i vMinetwi vm

»r lu igl««!« Owt«n»« ta «•• »Ol»wnt »n tr*« AM l*ttWM ccri«»cu»- o« ,o» no^^Vt M

aou*ilat qu« v«i a eomr««» matrimonio Trag IM «mon»«ucion«« ataciuMM M MM «o»m« ai n«

M p-ocaoar« a l« raiac-acior M mcifimon.o am* ia igiwâ . ) AquaHoa
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pnmer garant per « afavorir «i control dels pares, to presencia obligada dt

testimonis «n cada casament, el segon, i la signatura de capftois

matrimonials, menys difosa geogràficament, el tercer Tot estava orou ben

lligat (36

Cal saoet ara com afecta aquest complex entramat mer ai «

legal ais lleidatans del segle XVI, En et pnmer d'aquest de

recerca, hem posat en evidencia la precanetat i escassa qualitat des

protocols notarials que es conserven als arxius de la ciutat, fruit de la

uiversa activitat contractual de la gent de i època No podrem esbrinar,

com han fet altres, "„.les entranyes institucionals de la família, ¡examen de

llurs pautes de comportament, les relacions conjugals i dels pares i els fifis,

l'assumpció psr la societat del matrimoni, etc, , " |37) Haurem d'esperar a

recerques centrades en cronològics més tardans » confiar tn el

pes de les continuïtats en t Is comportaments, per tai de deduir algun tipus

d'evtdència sobre k» actituds concretes i especifiques dels que es casen a

Lleida al cinc-cents, les bases de les quals romanen ja per sempre en la

foscor de l'oblit d'una irrecuperable memòria de! passat històric a tiavés de

les escrites,

En aquest de precarietats, ens haurem de conform?!

amb unes contundents evidències numèriques Hom podia pensar qje

ur-y ciutat «on sempre es desdibuixa la importància del control i gestió de

grans o petts patrimonis agraris-, un entorn pobre i facrt de i una

» «orarMt <t* otra «orri« qu« «n ptM*ne« M pe"occ e dt algun otro «*@*ftfoM ••¿on/·oo por *1
p»"oco o pe' »i oftfkncne y «M* ««• « ttw tMiige* * «fuete«, « S«« to« i»c« MMMM>«MM
inhab.»»« pa'« con«f«*f «• «ttt tywt* >* 0*ci«f« qu« M*« co-tfUo» ton ruî t * MveMM come per « p'»»«nt»

-g(o« y ».fl v«KX ' f L«0'un 'Ei contre» <» I« »«mtii« ' p 100
- Ul p»««c>jp«ci« «Ob'« W»« ««iiMiM f iMMWW *• motiu «• «HMIÉ pw • t Aft*nu i M Simon a
MU MW n»«f« »' S M •». lo O«««« »ctw« Mi «uttxiMO '«*i •) MW y te« hM«M m«nimo«.,*i»»

0« H.»»o' - num * , 19M pp 32 52
(S?|-n 0«fet« Céf r«< 't* '»c»fc« »Ob'» « ««mil.« c«Ui«n« ' p Si
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gran majoria de gent dedicada a treballs no agrícoles i escassament

Itetrats. haurien de tenir, ai seu darrera, una total ignorancia í un complet

oblit de Im eines legals de regulació dei vincle matrimonial Les cerne« no

són tan senzilles i l'evidència permet palesar qua la signatura de captóte

matrimonials és un lloc comú per a tots, sigui quina sigui l'ocupació

professional i l'origen contraents.

La gran majoria de las partides d'mscnpció de casaments,

a partir del 1563, acaben amb uní gairebé uniforme certtfseació final; "...té

los capítols, *, afegint tot stgurt el nom del notan, Al llarg del període

estudiat, es poden comptar, entre locals i foranis, gairebé més d'un

centenar d'individus que consten com a notaris, uns exerceixen en les

ciutats de procedència d'algun conjugues» lloc on es desplacen els

contraents per s»gnar«tos; són capellans rurals qui, en

absència d'altre individu més qualificat, s'encarreguen de les funcions que

tenen fixades els ascnvans públics o notaris; la gran majoria són ciutadans

de Lleida que exerceixen tal professió, probab%nwn menys elitista i

restrictiva respecte al que és comú avui

Aixf les coses, parlem ja de quanties L'ús d'una eina legal,

sovint funciona per costum i per tradició, és a dir, per la seva llargament

provada utilitat, per tant no cal esperar grans canvis en el temps, Tal

realitat ens ha permès fragmentar tl nostre àmbrt cronològic en tres grans

períodes per veure com evolucionen tes coses L'evidència és clara s totes

llums. De 1547 a 1565, pocs són els matrimonis que incorporen

referènctts als capítols signats En comparació amb el qu© s'esdtvé

després, aquesta migradesa cal explicar-la necessàriament pel fet

qua encara no estava en vigor la normativa derivada de les

transcendentals reunions trentiries. Cas contrari, no s'entendria un canvi
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tan sobtat com el que es produeix m seguit D'una proporció d'un 8,11%

sobre el total d'aquests primers anys es passa a m notable 83,04% «rwe

1566 i 1583 i a un, encara més 90.54% entre 1584 i 1600

(vegeu quadre núm. 18), Són quanties tan voluminoses que ens apropen

de manera efectiva a la uniforme importància que et regim de regulació del

matrimoni, aquel! esdeveniment vital per a la continuïtat de la societat

catalana, té, arrau i sense cap tipus d excepció Cal pwnsar qua, an molts

casos, poc stria ai patrimoni a controlar, però la d establir amb

claretat les bases legals sobre Its quals se cimentarà ei nou nucli familiar

ens diu molt sobre els intereses socials i religiosos que t s mouen al

darrera. El control, a més a més, queda clar en la preocupació de què tots

e» casaments comptin amb algun fedatari. Del total de 4,356 esposoris

celebrats en la segona meitat del segle, un 41% disposa de testimonis i

d'aquesta proporció un 32,7% en té dos i un 8,3% solament és avalat per

un únic individu,

Aquesta àmplia i rigorosa vigilància té una inicial justificació

en tl fet que la gran majoria de la gent que es casa ho fa per primera

vegada i en una edat on la vida paterna comença i traspassar eis llindars

de la decadència. Donem un cep d'ull à la importància d'aquestes

afirmacions.

5.3.2- EL MATRIMONI, UN AFER PER A GENT SOLTERA.

La gran majoria de la gent que es casa Ho fa per primera

vegada, d'aquí ve, en part, la importància que els pares volen tenir en el
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control material del recentment creat nucli familiar Cal, però, introduir

algunes precisions

U primera i principal està relacionada amb els problemes

documentals No disposem de censos que ens permetin delimitar

l'estructura per edats i estat ovil dels del XVI, tal i am ens ho

han deixat ter documents com tl Cens de Fteridabíanca (38), En absència

de tes tradicionals piràmides de poblament, ens hem de contentar amb un

altre tipus molt diferent d'informació provtnent de tes dades que es

consignen en els llibres de registre d'adminisïració de sagraments.

Aquestes, moltes vegades, no són rigorosament fiables, en particular, pel

que fa referència a un dels detalls "menuts" com és l'estat civii anteior dels

esposos en el moment de casar-se. Dels dos contraents, qui presenta les

més notables negligències en l'enregistrament no és altre que el marit.

Gairebé tots els homes s'acumulen en el dubtós grup dels

indeterminats (94,03%) que haurem ae considerar idèntic al solters,

tot i tenir constància de que en nombrosos els capellans que

s'encarregaven d'inscriure les partides de matrimoni no es preocupaven

de reflectir als qui ja havien quedat vidus (39) Les dones són un món

apart. Valgui aquí dir que la gran majoria queden controlades com a

donzelles (45,93%), equiparades, gairebé, en quantia a les d'estat

indeterminat (32,82%), juntament a les que han queda! vídues (21,25%)

que són sotmeses a un molt més rigorós control en ia inscripció respecte

(M) A travée de le* te«ti de H<cef)c¡etu'« de M A Sereno Ft0 , LI «a i ToWr*. aqye*H» quaeftona han

quedet àmpliament dei.mnade» peí eenjynt ciei aa@la XWI Vegeu M A. Sarrano, EigiJg|iftjjgc>e:ggtift»ggaj ^t

la ciudad de Lénda daeuuéi de j|__ft|g| Oe SucettQn [171S-}|PJ. *aai da »«anetatyra rf̂ d«a, IJaida,

UnwaraMI 4a Barcelona 1M2 Eetudi dañara* da Danta i U Pía l eetruçturj K î̂ -profeot pn«! de Lleida
te»idei.

M- fto p«rc«nWB»« o*»rtt en «quctt quadra provenen de to part quert« 4*1 quedf» "um IS, que

f «cul IM quant*«* que ee daaprarwm del Man̂  taeular
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al que és habitual en els individus d« sexe masculí (40). Us implicacions

de tots aquests elements no solament ens fan reflexionar sobre implícites

o explícites qualitats de Is base documental, també ens permeten

entreveure algunes qüestions fonamentals del caire sex'Sta de les societats

de l'antic regim, aspecte sobre ei qual ens hi allargarem amb més

deteniment en planes posteriors. Ara estem per coses,

L'estat civil anterior dels esposos en el moment de

contreure matrimoni ens dóna informacions molt diverses, L Henry i M

Fieury van proposar la necessitat d'avaluar la seva trajectòria en períodes

de ïemps llargs p*w tal d'esbrinar si hi havia algun canvi en els

comportaments o bé si la societat reflectia influències d'agents exteriors

d'índole diversa (41) Hem dividrt ¡a trajectòria secular en tres etapes: la

primera de 154? a 1565, la segona de 1566 a 1583 i ta tercera d« 1584 a

1600 i. a més, hem revisat el conjunt de la centúria (vegeu quadro núm.

19), En qualsevol dels tres períodes, pri»dominen els emparellaments entrs

sotórs -és a dir, entre homes indeterminats i dones donzelles o, també,

indeterminades- cosa freqüent en un període de creixement demogràfic i

d'arribada d'un important contingent migratori, La resta de les aliances

tenen a veure d'una manera o altra amb la viduïtat, és a dir, amb les

segones núpcies (42)

{40) t.'Mfr«»nf»gMtr«m*nt 1« « vKMtt rtcteul"*.« M un ta hafe*uai A*vi«*y • qyadra <%m K on *t

c«icul» C«aM wtpn« d atea« ai mstnmorM Eat« no« qut M eaa»« • Ll·ida A través à« mêlée» tfa WMtrt
»l erMfl da »•••cc.on·r *l >nijiv«ju* ai prtm*r cognon. o»i« quclt t mmm « t̂ 'R* h*m pog.rt -o"«t«te,-

4 346 '»gi«tf«» toui« ÍV> Momplwn «qu»»U condició miei·l i «Taqwwiet 'í »'t>i v><iu» »•' »• qwt à« I
con««*« »i csmM »n i«tt«t c.vii lg qw«l COM tupOM un« p'opoc'6 a jri | M% Qu« pod»"! :or»,<j»'«i
d un niv»ii Mrwn tf «miMié tn IM

'41). M Ftouiy i L M«wy, Noyvxy m«n'.«i pp iot

|4?)- Mon«« co*« ch«n Merf! «I '»«p««« v«tgui «qui **certfw ëfynM eemumeceion»

M*ntM>M • un <!•»• col loqu» im«m«cioníi 4« 0«mofl'«>n H^è(«a »Ma • <%nemtr»*e4 de
«t Ftrtitit/ pluf«i m«fr«g« «n«i ilt«y«.m«t« ««n.lity1 c»»br«i • Nwuŝ a d 1|7S • »<Jttl p«' ^

i ««T«« («M), Ma^ao» af>a rt^amap* m ..... pgoylg ĵ̂ jjJjgJHJ. U«*« 1«1 D »̂̂ «>« »nul
•ntr« am»» A Burguièf*, *né«n»fi«t« r>*oriqu»t M intégration pratiqua du '»managa daña la Franc« tf Anetwi
Régima -dix »»M'*«* d«4w*ènw wèclM*, pp 41-48 0 Cabo^rdir, ÉL« ramanaga an ir«nc* »ou» I Ancien

Régima (Mizièm*-d«4MAém* waei«ai* pp 2f\7f& A E intfMf 'Ra^ar-iag« m wat por- » * *nd m urfean
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La primera constatació a fer estaría a que es ei

segon deis períooes el que presenta uns absoluts més elevats pel

que fa ai nombre de gent que accedeix al matrimoni per segona vegada

(43), Així, de 1 54? a 1 565, ei total de casaments amb un dels còjugues que

anteriorment era vidu es de 299 cosa que significa un 20,38%, de 1566 a

1583, són 410 amb una proporció de 29,09%; i, d© 1584 a 1600, n'hi ha

369 que representen un 24,93%, sobre el tota! dels casaments del període,

S recordem el comentat en planes précédents, a partir del 1576,

s'estronca la tendència alcista en l'evolució del poblament i, de la davallada

en el nombre dels nascuts -en picat fins 1586% en cal deduir una probable

significativa potenciació de la mortalitat, A»xò, comporta un augment en el

nombre de gent que torna a casar -se per tal tíe reconstruir el nucli familiar

Són homes a la recerca d'una tsposa jove que els hi don» tills que,

probablement, hauran tíe continuar la tasta professional del pare i

mantenir l'estabilitat de la casa i dones que precisen dun nou marit per

raons molt similars a les que impulsen als homes

La gran majoria de la gent que perd el conjugue préfère«

casar-se amb altres persones que no hagin estat lligades abans pel vincle

matrimonial Les raons són llunyanes al nostre abast interpretatiu, però les

quanties són explícites, ja que acaparen gairebé una quarta part del total

dels casaments del segle (24,74%) (44) Els vidus es casen

upp*f tírala m Oannany from * « Mrtawtfi »o tu« townMtti c««t«»y* PP 335-346 C A Cerní« "Why

t» wnamag* • mal* affair** Sem* »v>d«nc« »wti Tu»e*n viMagaa durmg th* #i§ MMlh e*ntury* pp 385 ?=>!) A

Bid*4u i A P»n»">9uO •R·m·fn·g· *t '»concillé Contribution è relucía O«« méc«ni*m«t O» r*eupérttwn d**

poputaüerw aneiwiMM* pp S4?»SSt

i43i- En »I primer p»'to<J» ta pfopoioc dlwmM vciu« *n d* 2,*5% < O» don*» da 10 54% *n •!

MQon, M v»tor» sen d« t, 68% ̂ ont 21 ,S7% v ulo't propose ion«"» Q u» :«nrfiquen ' »ntil·l 4« ' «u(>» m»ntr» q u«

*1 ««re«f n toma • nolw un« c«n» davtfteda »n M hom« »fb yn i 6?v i un« nov« pui«ds »n I<M don»» «mb

un 23 64%

(44) - EP Mtudí» »obf» modti» e« poMceww ••t·bt·· i • «rave* M comp*r*n«M entr« •(• in4*n 3«

••rtilitM mon«lt»t « nupeuMM o«nio«tr«n qu« IM »»cor»»« nypeiM »or gr t»eto'

m«|fimon;«l V«g«u Mito mte »mplrtud H U B'M *U '•m·n·g· rival dw manag«1 • j QOpaq ji«r i

(«<J*
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majoritàriament amb Donzelles (56,63%), M que es remarca amb èmfasi al

registre í !ts vídues ho far; do manera aclaparadora amb homes d'estat

indeterminat (90 92%), en aquest cas clarament solters, A més, hi ha un

element singular, com és que, quan d'un home és diu que és "fadrí*1, la

majoria de les vegades, el que es vol recalcar és que es casa amb dona

vídua (62,5%) Els matrimonis antre vidus són, així, moft escassos í

quantificables als voltants dun 1% (45) La possibilitat de mandar-se amb

solters pot resultar indicativa de què, a la llarga, ei celibat definitiu, a lo

millor, és més elevat del que en un principi es podia pensar Fet que no

implica que sigui necessari recorre»" a explicacions fonamentades en

destacar la importància de comportaments escassament difosos en

aquestes terres, poc habituaries a una quotitíianertat de seducció i

abandonament, pròpia dels àmbits cortesans -allò del "donjuanismo"- (46)

i amo una moderada importància de la sortida eclesiàstica (47) com à

solució a la migradesa de les possibilitats vitals dels 'segundones» (48) A

manca de registres de defuncions ; enmig d'una tan gran mobilitat sòcia!,

com ia que es pot constatar arreu en els carrers t places de la ciutat -a

revisar més endavant-, no podem dir moltes més coses sobre la

significació del volum de gent de !a ciutat que no arriba a trobar mai la

seva parella

:45i En »it ire» panoci»« daitiwtat* tavolyeió et »imitar da 154? a ISSS un 0«1% d« «SW « 'VU

un 2,13% t da tSS4 § 1600 un migrat 0,9% Dattaea novamant la impertanets, da 1« vdu'tat eom • raM»*

poaatbla m«|Cf mortaldat »n ItUtp* eantral a* !• cronología »ttudiMa

(48)- 0« iatM m*n*f** la poi»it>Hat da que *1 eaitbct d«finmu »tgat elaval aat»r»a »r.

amb la definició d'un model matrimonial en I« tantán« »oat d acca» al matrimoni luMftca aquc«ia r»a>rtat < una

altra qua, també, trob*m retiactida a U«>da com ten una« clavadM laxai d'il ¡«glimiat qua no n*CMtanamant

'tarn da '»lacionar amb comportamanta d» taëueeié, tine com r«tuitat» aa la panu'ia i dal gray da raprMate

axarcrt iobra alt co-npoftament» »a>uai» dato tndividyt

(47)- Sagont IM dt>da« oai togotg« da 1̂  d'yn totqi da 1 109 toca a ciutat aot«m«rK 19 p«rtany«n §

•ciaa·a·tic.» la qu») COM »upo»a un 15,24% quantia qua «et« an la unía daw principal» nuclta de poblament oe

ta Catalunya da t època amb ecru dutancia da) qua a» ma» eorrant • Ca»t»n» (vvgau A Doninguat Otn, gl

*ntiQ'jo Raoiman LO» Raya» Católico« y IP« Auttn»; Madrid 1981 pp 11§-1X}

(48)- Paf antrat-h, amb mea datan imant v«g*u R Oarc ta Car-.al Htflfna a« Catüun a vo¡ ! p 2001 M
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No oblKJem, però, el dit al principi La majoria dels

casaments involucren a gent soltera Però, a quines edats m casaven els

nois i les que habitaven la ciutat?.

5.3.3- Ni MASSA JOVES, NI TOT JUST VELLS.

Algunes de les confusions tradicionals dels demògrafs

provenen dt la literatura El món mític creat pels contemporanis podria ser

una bona pauta a seguir com a reflex d'algunes de les principals

característiques ael que anomenem vida quotidiana La realitat, però,

gairebé sempre, supera la ficció i el món dibuixat en la creació no

és altra cosa que això idealització (49)

Hom havia imaginat, així, donzelles que es casaven

gairebé ert edat infantil, mares que no superaven els quinze anys, marits

que morien a la guerra, vídues desconsolades o alegres que pul lulaven

per palaus plens de trrfulques i amors clandestins, que, en irresponsable

despreocupació, portaven fruits fora de la legitimitat a un món, on ancians

venerables de llargues barbes blanques es limitaven, solament, a ser

desatesos consellers No era aquesta, precisament la realitat. Les coses

eren molt més dures i el record que els grans drames i comèdies dels

segles d'or de la literatura europea ens han fet arribar no és altra cosa que

tf> aquaai momant un *fttoecfn*ni wwler ai q j« p'opc*« *n P UMM quan pana d»i
QM* «M aneiwana som *Cra*neisa atrônaaa Mtort nyMtfM artapa»a<SO«' on f • y« '»Cull d» i** tm*tfM Q u« c

»»vea d* to cf**etò «rtiMic« w« partieui«r Marin« »m ha.i afbai »ser* rergantiKté d« tot M«** d« ta vida
lamihar dalt avantpaaut* Is, Ma, partieuiarm^m »ucô» i a»»mpia a» la Juliat« M W S*abo»p«aft QUI ne vol

canviar d aatat •" un« immadun católa any» quan la Mva mar« p I« navi» dut al món a tal »dat U "Uratura
com • r»craacMj tant*«tica »n» apropa a .rtancior·oa« ;m«g«« tflW Î UM »ampra placida« d avocar i
a»ca»»amam conco'dant» amb >a faaliUt ni lar« aoto amb ta da ta ;laaaa teci·l a qua partanyt** aauatMa i

altra« diMingiJa« dama« .magmaOa« p*« po«t«« ^agau P Laalai, |lgitpfla jija jirnef pard.jc mplofide aa
»way? Madrid 1M? pp 106 - «a
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una idealitzada fotografía d'un món, massa sovint, en convulsió, Altres ho

han caracteritzat amb més precisió

"...ta vida de un paar« de famiiia medio, vez •
Igt ft? art», podría ser esquematizada así: nacido en una familia da
cinco hips, de los quates soto la mitad llegó a los quince anos,
había tenido a su voz anco hijos, como su padre de los oíalas
solamente dos o tras estaban vivos a la hora de su muerte Viviría
52 anos en promedio,, Había conocido dos o Ves hambrunas, dos
o tres periodos de carestia de ios granos, dos o tres epidemias
Sin hablar de las epidemias casi permanentes de tos ferina,
escarlatina, difteria.. La muerte, la miseria, el sufrimiento tísico eran
sus rudos compaAe'os. La vejez era el coronamiento de una
carrera excepcional La edad promedio r»e tos hips al morir su
padre o su madre era de 14 anos Todos tos padres moren antes
de haber finalizado la educación de sus hijos menores *" (50)

Ei quadre ja pinta amb altres tonalitats i el canvi de colors

no és producte d'altra realitat que el progressivament productiu camí que

s'ha recorregut en el procés de consolidació de la demografia histònca,

indiferentment de l'opoó metodològica adoptada -mètode agregatiu

anglès o reconstrucció de families francesa- En aquest sentit, una de íes

parcel·les que més fia ampliat les perspectives d anàlisi t l'entitat dels

enfocaments t valoracions finals és la que fa referència a I estudi

patrons de la nupcialrtat

De vegades, hi ha propostes d'anàlisi que solventen pocs

problemes, però obren noves rutes abans ma explorades J Hajnal al

1965 amb "European marriage patterns in perspective" (51) va obligar,

almenys, a reflexionar -de manera diferent al que s'havia fet fins a la data-

respecte al paper de la nupcialrtat en la regulació de! funcionament de les

demografies antigues. Tal autor va delimitar una imaginària línia

(SO)- J FCJTMM *Dt t* W* trMMsom*ii« è I* W* MM)**" f jp^lffton '•§§ DC 4174% cfUt p*

•C F 8 C«rdoK>. H Peres Ofignoii Ujijgjjg&f Jf i» »jififnf B«fc«iof • 1SM p 117

(M)- J MtffMi, 'European mcmcQ* pcRtmt m pmpœtw** »f D V 3taM C E C Ev*r»i*y '«a» ,

m Hntoiv Unëf»* 1W6 pp 101-143
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geogràfica, amb els extrems tntre Leningrad i Trieste, que dividia l'Europa

pre-mdustna! en dot grans blocs: l'est i l'oest. Ai primer, ei matrimoni era

precoç i gairebé universal per ambdós sexes, al segon, almenys un 10%

de cada generació no arribava mai a casar se í la resta ho Ma, per term«

mig, bastant tard, a edats superiors als 24-25 anys (sovint més elevades

en ei cas dels nois, com l'explicita cita anterior ha posat de manifest). Això,

comportava que els anys de major nivell de fecunditat de les dones no

fossin aprofitats i, en absència de control de la natalitat, la tardana edat

d'accés al matrimoni es convertia en un "preventive check" en paraules de

Mafthus (52) o en e! principal dels mètodes anticonceptius, tal i com més

tard va definir en P Chaunu (S3) Aquesta espera permetia una major

maduresa de tes mares en el moment d'encarregar-se de l'educació dels

fills, cosa que evitava, sovint, deixar-los en mans dels padrins» í feia

possible que els matrimonis s'aparellessin per edats similars, donant peu

al que P Laslett va definir com a "companionate marriage" (54) Aquests

trets han permès parlar de ia "modernitcf de les bases que defineixen la

família occidental, davant el 'tradicionalisme" patriarcal orienta!

Conceptes, tots plegats, que no es poden entendre si no

fem referència explícita a tes bases sòcto-econòrruques que fonamenten

(82}- ¥«g»y eo&r* •' pwtteuiar t« propon« à Mt*fpr*l*€*é o* tunctonam««« COT-t nat 8*tt principats

(«ctot* »n joc * M «.ivt-Baeci buata te»i 'i Moria tftt*Qg»*>c< •yrep·« P&toC'fri y .ihgynic«^ «n
liggBf, Baretten« 19M p 25-35

(S3)- ' El i>»t«m« o«i mtinmonio »y«*p»o tat cène lu demògrafa Monea pamule eefitafte en loa
i>g¡O4 XVI XVI! XVW y «un «r. «, XIX y principio* MI XX M yfiiea wn pr»c«o*^ti y tm co'omfC En »I m*tnor

pu*dt MinMM pot do* c«f*d»r«« !• »»iutncí« d« yn c«nb«o Mdntt«« <wm*nine y »o&'t lodo «I r f »'«»o d«

i« *d*d d« mMTMtoniQ M MM my r̂M con un« nguro** *b«l«nci<>n a« )«• '«tetón«* «wuMM tiMra M
matrimonio ( ) El f«tra»o <J« la Mati <J«i mattim^w fy* la r««puMU o« yn mynao a-n^conado por l«
n«c««idaa O» u» ««pacto per «l mem*nta 'tpiatc y pot IM barraraé irHrangift«» d« un« *t*cetón Qu« ponia «n

M« 0« lüicto «i »«r y to moral y p@r te tanto ia ètica > la omcíofli* ' V«g«u f Chauny, H.ttpfi» y potetaetén. Un
1u1uf6 ».r. pçivont' M«»ico 1982. PP 1&M1S

(S4|- * m tM «HM» ma numb«! o« y «art Mpaiattng HtMiWM an« w4« HM a»*ay» b«*n r»!«!v»iy ^M,
with a r»tativ»»y rcgh propetVon of WWM oW«r tnan «wit hue&Midt, ano marm^ itndmg tonvard» «w

P LaaM a •ChavwMnatw« o» *̂ e»m ^w% conaid«'»d «vw «nw* fapi<» Hte «Bd
DO 12-48 ^a cit« •» d« la p 19



els perqués de cada un dais dos grans modals, A l'oest, ta progressiva

consolidació de ta burgesia comercial, propensa a actituds individualistes

»n cl desenvolupament de tat seves activitats, i el clar predomini de ta

petita explotació camperola en regim lliure í amb pagaments cada cop

més lligats a renda en diners, afavoreixen que als nuciïs familiars siguin

petits í es creïn tard, com a mecanisme de regulació d'un creixement, que

sense transformacions, porta ai desastra i ta crisi (55) Contràriament, a

l'est, un feudalisme de grans dominis senyonais, en regions dt

colonització tardana í de poblament dispers, precisa d'agrupaments

familiars extesos per tal de garantir estabilitat humana en «I territori i mà

d obra barata per a explotar les grans planures incultes i la reserva

dominical de manera no remunerada. Aquí, el camperol no té alta solució

per a incrementar (es seves rendes i garantir el pagament de tes dures

corvées que l'acumulació de mà d'obra familiar. En realitat, els diversos

models de familia no provenen de ¡evolució de formes arcaiques

pretesament exteses o idilJicament patriarcals, sinó que són adaptacions

força ben logrades a la "racionalitat* inherent a cada una de les

organitzacions socials s econòmiques que es trot* an en l'ineludible

rerafons, i que, al llarg del temps, es van cobrint de pesades capes de

tradició í costums que amaguen uns orígens, ja escassament incerts (56)

(Mi A ArfM*ngaud '»co'ïi eewt, *n tot •nom·m «t» indMdut cl un« »oc>al*t c·'Qu·'·
ragutartor» a*l •xn·no·i «Rp*ndw«*nt dwnogrète Si dumm t'Ed«t Miliana «f p*a d«t» tt«*r*ef»e ••.130*0«
paaavs Mm a part d« ia »guísete M to n«MM. COM «u« pwdur a »m» b*n «f*« «i * t̂« XVI , ai tog at !'€ a«t
KtorictfM gt rattrd wi l »o« d »ccé« M mmt-moni »*ra l« gf «n »rm» d« cootroi p«r tal d »viUr »up*rar e' p»n!iô«

*̂ «B pobtee»n*r V»g»v Li IMIIÎ  «t t*rfwH fn Fam» M »n *»Q!tl«"t du iCVi* au XVlè iéctet. P ,̂ 1Í78.

- Sovirrt IM dtMuMtww âMn«grMtMt »otK« M « q>i» qu«*tiO »Ob'» MW tipología o una afíra
M cut 4* MC d« mod*to mo« ten dwMnym, p«ro allunyat* Ou i »ntram« »ociaJ i at* conft.cia« q j«,

«« t*J« «tapa a« to Mva avoiuei* hi«tor,ea h ten ixo<>«« unie punt ofi cai cere» wplicaoont toara ad«t»
IwMnM, nuclw rtatiinfl«» 9 matrimoni» amra am«« V*Q«U duna manera me« ampt* A, Surgit»* a, 'Una
f*egt*fla <J« tot «o«r,aa tamiLa'»»' a DO AA H.ttona aa ̂  famH.a. Madrid 1tM, pc 27 -K a»p v"«M pp
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Resurta, així, evident quines són les dues grans àrees pel

que fa als comportaments matrimonials, otro encara N da més. Out

l'Europa occidental tema uns hàbits comuns sembla suficientment

demostrat. HI ha, però, evidents diferències internes Las anàlisis regionals

així ho han evidenciat i, en absència dels detinguts buidats de llistes

nominatives que han dut a terme els anglesos, les investigacions recents

sembten apuntar a ta configuració d'un "mode! ftg«onal mediterrani" que

encabiria els comportaments dels països de l'Europa meridional (57), Pel

que fa a l'edat o accés al matrimoni, aspecte que centra, ara i aquí, el

nostre interès, sembla ha ver-hi una certa estabilitat en la configuració

regional.

" i o s ejemplos disponibles nos muestran la existencia de un
modelo de matrimonio relativamente precoz para las mujeres (20-22
años) y algo más tardío (25-27 años) para los hombres, desde el
siglo XVI, en el sur de Portugal y el Centro, Sur y Este de España; al
mismo tiempo, en el norte de Portugal y Galicia, encontramos un
modelo de matrimonio tardío (25-27 para las mujeres, 26-28 para
los hombres) desde las primeras informaciones en el siglo XVII."
(58),

La gran majoria de les referències de què disposem pel

segle XVI reflecteixen edats més baixes que, en receraues peoneres, van

permetre parlar de la precocitat matrimonial a la Monarquia (59), cosa que

(37V la tnveetigaetd »oD«» aQu**te* Queation* no é« èmpte R Rowrfand ju*3hca IM peculiars*!*

d *qu*»i medel de compórteme« e« baaa • eine front» de recerca actuals * at Algynat «formación«« »obra la

complejidad d* la «attuctura familiar an ion»» de Franc« eentro-ffiend»onel, d* le« Pmnao« y a» Céreaga a* te*

«gla« XVtll y XIX. bi Algun*» información** o indicación«* «obr* la precocidad OBI matrimonie femenino en

tena* dal aur da Francia y de to» Ptnneo* «n lo« *tglo* XIV y XV, o Informacione* igualment* fragmentaria*

•obre »I aoceao precoi al matnmomo d* muiere* «n Caattia y Valencia • flnal«* dal «gto XVI ttçto XVi di Un«

irtformac>6n muy comptet» »obr« la compi«).d«(J da la ««iructurt familiar «n ta* zona« ruraJac y «obra at

matrimoni« prvcoi para la« mu,«r««. tardío para lo« nomte«« «n la Tovcana 0«i »>gio XV y d) Una informacién

tgualmant« eom^ct« «obra la eompejidad d« las tamiliaa niraJa« «n lonaa d« mazzadna d«i cantro-non« da

taHaanalaigloXOt " ("Mammonie y lanwl»« •« al Meoit«frart»c occidental aJgtma« m r̂ogaciona«* F Chacen
(ad ), F«m.l» y »oct»d«d «n «I M»d*«r'»nec pp 250-251 )

(58)- R Rowland •Matrimcnio y tamdia «n «i MadNerrtnae • p 25«

M- Sagem R Q*rci« Carcai *u «dad da la mutera* ««panutM al ea*ana y en mener grado la da

»j« mando«, fu« McmaettonaMamant« muy tamprana en toa nflio* XVI y XVtl, rattaaandoea «n « XVtlI «agun «I

Caneo da FlondaManca da 1787 un 195 por eien de lo« hombre* y un 27,3 por cien de la* mutera* «e nan



encara roman per matisar donat »i baix volum d'investigació que s'ha

desenvolupat sobre aquest període cronològic (60) En ei territori

peninsular, l'edat d'accés ai matrimoni durant e¡ segle XVI era baixa, en

especial per a les noies (61), això sense tenir present !es comunitats

morisques on els esposons se celebren, la maioria de ¡m vegades, alguns

anys abans d'arribar a la vintena, tat que és un lloc corny tant a l'Aragó.

com a Extremadura, a Granada o València, Segens J, Casey els que

pertanyen a aquesta minoria ètnico-religtosa es casen més joves que els

cristians, en particular les noies (62),

Si aquestes són les grans Unies d'emnarcament pel que fa

ais comportaments peninsulars, cal revisar les evidencies catalanes El

coniunt del Principat palesa una evolució força significativa en ia llarga

durada, a cavall dels ritmes de la conjuntura econòmica. Les encara

escasses investigacions desenvolupades fins el moment present permeten

constatar pels segles XVI t XVI! unes edats d'accés al matrimoni

lleugerament més elevades que a la resta d'Espanya (63), però més baixes

eaaade antra lo* du-nr» y le* vaiitdtuatro ano* CatatwA* a* la da maye» precocidad matrwnon*) un % 4 per

cían da catado* y un 32 ? pot e«a« a» eaaadat eo»f»p»andtooa a« aaa* adaâa*- y Saite« defina la mupr M casa

ma* Uro« da vtmtido» tfto» y dot mai«* * vainttcineo afto* y nuava matat ' (fauta* a« conduct« da la

aapaftoto" Htt>ona if. mm S? Maând mi p $1)
(COi H Hewtanë raaumaa an yf» uWiaaim quadra alguna* da to* apertae»«* me» important* qua taw

a la data (1888) tamm a labatt totea laöat tfaeca» ai maMnont an cada un d*i* tm* tafia* da la medwnMaf

Aod, podam obwrvar qua al tag« XVI lat noiaa da Conca a* eaaavan ato 2l 6 any» «ma míe* ma» gran* qua

to* da VMatoèAaz, »re» d« Valladond atia he ta-an ato K£ mantra qua ato mm "o latan ai* » • A to* »ia* a

Falanitx toa adat* a*an mo« baña* i9 6 1 22. í En compa'acià an« to* dada* d«i XVM la pr»cocitat a* «vioant

tôt i qua a* manta amb carta aatatettM an al tarnten eattalià on to* nota* a* catan com a adat* *«tr*mat *mrt

ato 20,7 1 ato 22,1 1 ato now amra 23 J 1 25 7 Ra*uRa « mat no Mgntfteatiu qua to* adatt eaieutoda* par a to gam

da« »anrtc ri valanoe lOuadala« < aragone* (Saraflo*«a) »<qum to* me* propaf»» at* comportamam» habitual»

an al Principat on no trobam m ur* noi*tta praeoeitit m adat* «an tardana» com to* »uropaa» Vagay R

Roland 'Sitlamat matrimonial» an la Panm»ul* toenea ' pp SO«

(11)- B Vincant 'Ractntt tr*v*u» da d*mogr*ph.* ni*tonqu* an Etpagn» pCVIe --'.Vlllt «toelaa)'

Annata» da damoQrap»ii« hutoriQua Pan*, it77, e 4M i P Chauru. Hitton* cu«r".it«tTv«. hitiofia aanal MERMO

1W7, pp 287 288

(62) J Caoay B fame da Vatoncia. . pp 17-21 La* dada* qua racumaw A Rox»i*f'3 ten prow

aKpteMf* a Exttamadura to* nota* a* «aaavan ato 18,8 any* i, al *a§to XVII a Run» paw pobla vtianci* ato

181 rSittama» m«tr.motiiato* an to panMwuto Ibat.ca ' p 91-921

(83)- Vagay 4 Vatore Lobo 'Edad mad-* da «eeaao tf matrimonio an E*pana Skgle* XVi-XlX1

da I* Atociaeion aa Damoorrfu Hmofic« nyn 2 1984 pp 39-49
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que les del conjunt europeu (64) R. Garcia Cárcel en deixa constancia. A

Setcases Its noies es casen als 21,2 anys i els nois al» 26,1 ; a Sant Feliu

de Llobregat, amb 21,8 i 27,8; a Balsareny, an« 25,2 t 26,3; a Calonge,

amb 25 tes noies a manca de referències pels nois L'Abrera és indicativa

de la manera com les edats no es mantenen estables al llarg del temps ja

que, entre la primera í la segona meitat del segle XVII, les noies es casen

entre els 22,2 i els 22,9 i els nois entre els 27,8 i ets 28,7 (65), Més tard,

enmig de l'expandiment del XVIII, la gent se sent econòmicament mos

segura i es casa notablement més jove que la resta dels peninsulars, la

qual cosa no fa res més que posar en evidència la realitat de la solidesa

de les bases del creixement econòmic de la Catalunya del segle XVIII (€6),

Probablement, cal que deixem de donar tombs pertot

arreu i ens centrem en la realitat lleidatana per veure de quina manera es

comporta la gent, els nois i les noies de la ciutat en el moment de decidir-

se a canviar d'estat. Cal, però, entrar a través d'una imprescindible precisió

(M)- Te evidència permet que J M Pérei Qareta d**tn*«i modelt drt<r»oc<«t» tr-tr» I* peruana

rnedUafrènia. el sature pentneulai i tot torree del Moraj attentif fia demografía eapanoto penmeutor del »igle

XVIII ', B t) Cal, poro tenir un* certa eure »ob'» «M p«"U» i realrteöone concepiyala qua tmpoea ta deftnwié

a» modele délimitait «mb gran eiaretaJ geograltee i eerta âeeetaneté ai qu* l» baae •ècM-·eonòmic· impôt» •

revolució dato eoff*portatr,en*i demwgrèiie* Veioraeié aqyeeta *n què atiem bètteaiwent tfaeord amb tot

optnton« tipctaä** p*r F Chscôn güín «f.rm« qu« 'E* n*e*Mrio dctanart* *n «i tnilttw d* !M »ttructur»*

»•miliar«» y d« IM modelo« cultural«* d*< «uf á* Eu'op* y dal Medfiarraneo Paro no para aatabtoeaf toa

danomioadora« comuna« qua permitan hablar d* la tamtNa mediterránea »iné para tybiayar la« pacuttandadaa

y caracteilatica* d* toa etattmae «ocíale» ( ; La unidad da) concepto tamrtia mediterránea* a* baatante

cuando no «ai»a • fLa tamba w E*part yna hiatona pot hacer* a J Caaay > altre« L« famáie en la

Vledriarfàî oa pp 22-24 . eapactaiment nota Hi TamM A Surgiere a «MpncfU qu* é* m »c« i méa

aoequat parier de tendencia« qiíed« model« runageogrefle d« la« toima«tamMi«re« ' p 51)

(65) Son dada« raeeMee a A Qw«ia r.*fc»( Huto^a d« ÇMalu t̂ p 2011 le« lataraneie« di'eciet a

nota f, p 4SI í també paf A Simón. «U famwa catalana en ai Antiguo R*g(men' a J Ce»*y i «Itr« |,f «amiha

en la E«cana Mednerff nea P 7S

(66)- El« nombroaoe eetudw realitzat« «oör« to» dadea dal Can« da Flondabianc« awl ho nan permet

da eonetatar an ei conjunt del territori catai« A Uaida, aagerw toe dada« que aporta U Ple la proporció dato

caaat« manota da 25 any« éa d* 1,79% pato heme« • ?î 5% par tot dona«, eoaa qua pern-etna verdear, duna

ban««, to importància de! fenomen migratori meacgii a to cm« par lalU proporció da toNara |ove« i, a urj altre,

to notabto precocitat matrimonial tomaran« U Pto, L eftiuctjia tocio-pro«»»tiçr.>i p 4S « a» En un exemple

concret, ei grup erteeenaJ praaanta «ma« adato majordariament avançade« an ambdaa eaxea an al moment tnat

par contreure matrimoni, m I com damoatra a »awe« d* to uHiröecto d* documentació notarial n Huguet a El£

ffteaant ¿a païda 11680-160» te« de IHea"ctata;a tnèdMi, Lleida Unrverttat da Barcelona 19M E»tud.
General da Ltotda. pp 124-127



d ordre metodològic. Do tots es sabuda la complexitat dels estudis

demògrafes en àmbits urbans per dos motius principals. B primer et

fingert nombre de registres • treballar m una tasca que, sovint, supera te

capacitats de gestió í de disponibilitat de temps d'un investigador aliat, i la

segona, encara més important, és ia dispersió que la mobilitat urbana

imposa en la hipotètica continuïtat de la gent que és citada en les fonts

documentals (67), No ens extendrem novament en les dificultats

constatades en planes precedents sobre la impossible aplicació del

mètode de reconstrucció de famílies. Malgrat aquesta ineludible realitat, hi

havia curiositats que ens han tat superar els entrebancs i, seguint la

proposta de J P Bardet (68), hem fet uní selecció a través de mostreig

(69) que ens ha permès de caicuw l'edat d'accés §1 matrimoni de

lleidatans i lleidatanes i, també, el nombre de fills que tenien (70)

(67)- Vagay tebta a» partiente toa rafla»*«» prepetadat par f tafttun • *U datnog rapfta yfbaina an

Franca tout rAncofl flag »ma Pr&Warwat tía métnoát' âPJ.MACM. PP 27M79

IM- L* «Mt da J P Bardât at tina «a lat m*« aff*ic»o*at tu« *han pton»aj«I a« damef rafta Nittôfte«

t am« ta attoUl ü •·co"«trucc ó 0« IS 000 famftat amb met da • 000 d'alto« eem»t»l8» pare ai volum

deeymantaf to Ml qua ha ctigut «abater «DO un« meatre 4« pebtoe»e triada »ou un enta« a« t*taee«* aHabatt«

(ato eognoma qu« eonwncw« «mb w» mc«l «»«f«», wí «qû  CM "§*) qu* •»«• «I« trwoewntit ̂

d« mobilitat i '•pr·s·M·tivH·t M to wo»»'» V*g*u J P 6«f d»t Hĵ ft. «u» XOTè .tt ..XV!HÉ inciti. l.

f Uf» >«0>ct tocm Pana 19S3
(BU- Sobra to <J»íin,c« d*i m»ic<j* . d« :« UM« o» IM MMM prcp'^tt» te p«fieui«fn*flt etwa .«

dcNrveié qu* «n don» M Bung« concordant tatabra*«! «f"b *i» ̂ otirt« cfflaiit • »m»m«t$ * *i muMme •' azar

•«to a« la axtraeetén da M« pa^uaAo Mtoconfunfe • C«"" d« un cen̂ uMo ni««! o pobiac*" iqwa puad* »ar

ifi*miU) da M modo qya la tateccion wttaiâa m dapanda da ta« p'oO'»o«o»» a« M mdwiduet qua la

componan «no qua no IM tarifa an cuanta y a*a pw te tanto, libra da p*afmeto» y tandancias ' (M Bunga, tj

invtftiaicior c.«nt*c« §are»íwia, 1MO p »l

(7C|- U bata dal mètoda da moattaig na t*tat la da triar un er«»n «UM ne ««M »oc j«"r>»nî t**aettu, mm

tb«oMam«nt gj.at par fattar Tal opció at te gcirabê m t̂ateMtdibM gyan Nom intenta da t»*b«'i«r tebra

émbit» urban» , an paitodat da tampt »arc» a eauta da i !%•« vehim da ragittrat au» ton gav aM mpctailno

'aplicació amb gwaMKM minimal dal mètoda da 'aconttrueo* da <an»liat En pwwtpi, ecm a entant da

moatra«g «Igun« dam r̂ad havan pantal an I« tataee4 <J unt cor-c'ait parroquia urbana, da««« da banda to

raaia, crltan qua, donada to dittnbuciô ganaralmant da»aiu da to gañí an Caapai urba, pedna Nwar

dittortion» an Itvaiutcio tont da toa Quant«» gtobtM da poblado com daw aawi corr«poft*m»pt» *(tr»

opcto podia M»var «ttat to da tatacciorar un grup »oc* contrat com va fa» par atamptt L Haniy an a) aau

aatuoi aetof« Anciannat <amillat oantvotta» (Pam, '9S6i eoaa qua mpMea oblida- un W fenamantai com at to

damogrefia aoctal difafancial a« t dir It importanci» daM comportaman*» da ctoaaa an aw nét béate«

indicador» dalt «état vrtat« En al contarta da to praaant MwatbgacM, h*m opttt pal «riten da «atoccienar lot»

»to indK/idut at prww eognom dato qoato, MM an baptitma» com an eaaamanit, tmgua» eon a Nafra inicial to

•«• par motiu« tvidant» tfaatabMNat an to gnfto dato documantt parqu« aatam trabaiitnt amb ynt

anragiatrtmantt town! duMoaot I irtagutor», i par 'important nombra da gant qua proporcionaimart tcomptou

aquaatt caractarnlic« En a) coniunt dato ragwtrat d un total da 4 3M ea»«fv>artt ato non atan Í55 t tot nata«



BE resultats sobre el primer aspecte són força explícits: els

nois m casaven a una edat mitjana de 26,8 anys I les ñolas ato 23,5 (vegeu

quadres nums. 20-21). Aquestes edats coincideixen amb les tendènoes

més comunes de la Catalunya dels segles XVI i XVII (71), que la fa més

propera a les pautes de comportament europeu abans que peninsulars

(72), No obstant, no votem deduir d'aquestes quanties una pretesa

modernitat en la constatació del tot que els lleidatans accedeixen al

matrimoni en unes edats més tardants que la resta deis peninsulars, sinó

mes aviat una clara influència de les precanetats econòmiques que tenien

que suportar ia gent de l'època i que els feien pensar-s'ho dues vegades

abans de dead»r-se a fundar un nucli familiar nou, que, molt sovint,

implicava també mstal iar-se en un casa nova (73), Cal imaginar que pel

segle XVI, on l'esperança de vida no permetia pensar que tots arribessin a

lluir canes, el fet que les noies es casesin ais voltants dels 24 anys i els

nois prop dels 27, quan, teòricament, ja no quedaven tants anys, ni tanta

salut per tenir moltes criatures, quan ja s'havien viscut diverses escomeses

pestilents i quan s'havien patit repetits hiverns de fam per causa de

24* Sobra aquaaia t*i*ccté, a* va catea» la data da «amainant dal» indMuí an qwè Hur filaeié no praetfHa«

cup ttpu» da tfuM* «n al montant tfaataMir la '«(«ou t M! v«in podar ter fadat d acte« •! matrimoni da ?S noia

I M noi** lat quart»»» podan »amfciar raAiida» p» r è cmam qua IM dificultat« tnhata«t» • i» documantacifi

obÜQCvan • un cnMri matudtfclaftiant aataeiw En quai»«vol dala cato» al* ratultat» »on «uiteiafitma«t mdicttiuf

p«r a donar vaiid«*a ato :*icult ftnM p't»«nt»i» Caieu» qu» Mn a*t*t «laborat« • trav*« M p'oc»di.n«m

i dain« p«f L H*my, Vanyal da, dtmoafaf<1, pp IMI1107-1 )̂

(71)» J Anflrau i A ftmén axpMcitaft qu« f» a«tudi« raairoat« Ona ara a Cataiury« «Auan r«d*t

mearía d« i'hom« i d« ta üooa an e*aav«aa al .cftan* d».» 27 an al pnm«» ca« i d»i» 2243 an at a*gen, duram ai

««gt« XVM To» i qya la MM da teda* ** diflcM la comparació rae« da mom« »• aamM«nt a la da patea com

Angiatan* amb urví ml|ana «M 27 8 any» ai*« tMO 11t9t m«mf« qu« «otr« laa don»« M hauria una tendència

a ea*at-aa ma« jovaa, da marv»r« »«mbtani ai qua ea»aava a la raata da la paninaula ' fia pobiaeté da

Barcelona ' p 23)

f721- Vaflau pat a UM mb èmpua avidène», la informée¡6 raeoiHda par P Krtodta, f audaJwno t«'c)lo
« capital mafçanfrl Barcakma. 1982 pp »32

(73)- E) patró da rc^èiwM ntoiocaJ acompanya da manara gairabé paral Ma la tandanct* m*|or«àn«

dal praéomnl da laa »awilta« nuciaar« J L Plandm, fiOfltÛT ^«'«It^iia pp 6«-i44 . A Bur0uièfa, 'Una
paografla da la» îo»maa lam.itara« ' pp 4144 i aqua* fat aagon« J Oùpaquiar a« un fano> crural a tamr «n

eomp«a ' caquiiimnart aeua fwstan régma démegra{>M<|uc, la cro««aar>ea da la population nata« pa» tant ia

mortaJ** qvM la difficulté pour laa (aunaa da trouvar un éttMëaamw«, done da fondât un feyar* ' (Foy la
dameafaonta p 49
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l'adversa climatologia i IM precàries coilite», és indicatiu de ta penúria i de

lea restriccions que «to imperatius econòmics exercien davant tas pulsions

dt l'amor (74), Parafrasejant P, Chaunu, ta tardana edat d'accés al

matrimoni va ser el millor dels mètodes anticonceptius de ta Ueida

5.3.4- POQUES CRIATURES A CADA CASA.

Un cop que ta gent ha pres el determini de casar-se i

iniciar una nova vida en parella, com a companys com deia P Laslett, cal

pensar en planificar" la descendència Tal terme, és aousivament actual,

però, en realitat, totes les societats organitzen, d'una manera o altra, amb

pràctiques més o menys consciente, la descendència que cada un dee

agrupaments familiars pot tenir L'absència d« mètodes anticonceptius, tal

i com els entenem avui, no implica de cap de les maneres l'existència

d'una pretesa fecunditat "natural" (75) Res en societat pot acomplir

aquesta condició, hi ha altres constricaons que cal tenir molt en compte

Tenim ja delimitats amb precisió alguns dels

comportaments base com a punt de partida, primer, protagonismo de

famílies del tipus nuclear, com és freqüent a l'Europa occidental i,

(74). Caldria apuntar «qui qua par IM ratarènetat tambara d« què âapoaam no M pel damoatrar da

manara inequívoc« la praaancta dun« damografia tocia) di*r*nctal pal qua ta a faeeat da no« i nota« al

matrimoni No ham pogut varMear an ato caco« aoimaaoa a meatratf qua par anamfMa ato mam&ra* da laa

eiaaaat pr*vil#giada» at eaaaän a adato mat «vtnçadat qua ato «amparóla, pat axampia

f75|- • laxpf*aa>on mama «a facondrté naMaKa* traduit UM mâ naMtanea pfo'orxJa dat

eompoitamantt al dat mantaMaa dat Nommât du tampt patte «at da eaux du Ttam Monda afOunfhuQ Dent

totaa toa toeiatét humainat. la »ècondrt* »*t rtgta« paf l mtWution »ociaM du managt, qui na paúl atra

conttdataa comma un phénomana 'naturaT ' a J Dùpaquiar Poyr it dtmooraphtf p «7 i tamba P Vilar

quan diu qua * la 'damografía* human« no at da ningún modo una öamocraflt 'naturar ' iCracimianto y
datarr&llo p í2)



242

especialment, en les ciutats; segon, creació d'aquests agrupaments des

del moment «n què m celebra un casament que és rígidament controlat

pels pares í, tercer, retardament notable del moment en què noies i nois

podan sortir de la tutela paterna Trets tots propis de Lleida I

profundament «Mars als de l'entorn proper i, en qualsevoi deis casos, de

l'emmarcament socio-economic en què la ciutat es troba inserida com una

part més del conjunt (76), Però, la següent qüestió a respondre és: un cop

creada la nova llar, s'engresca la gent i tenen molts fills?. Les evidències

majoritàries semblen indicar que no, Revisem-ho amb deteniment.

Hem parlat en planes precedents de la constatació evident

d'una taxa de natalitat elevada, superior, fins i tot, a la que es considera

pròpia per terme mig dels grans fre» de comportament del règim

demogràfic antic europeu, quantificada als voltants d'un 35-45 per mil (77) í

que, a Lleida, sembla rondar entre un 55 i un 60 per mil. Aquesta notable

proporció d infants nascuts podria fer pensar en famílies que arrossegaven

canalla amuntegada en unes vivendes cada cop més petites i

progressivament insuficients per a encabir llargues i faméliques "proles",

La realitat és certament diferent i, a la vegada, és comuna respecte a les

trajectòries d'altres àmbits urbans (78). Sembla ser que la tendència a

acumular llargues descendències és més pròpia d'àmbits típicament

rurals; mentre que, a ciutat, les parelles tenen pocs fills, comportament

f76)-R^<wu »i balanç qu» «n f« R Rowlano t'Si»t«iT\ai matrimoni«!«» ' pp 119-128

(77)- M W Fttwi, ELmttM »PtBOffiftco.... pp 27-03 i P QtitNau«« i J P Poo«*o«, Qèmoanttty»

. PB 138-171

(71). J o» Vnat ana dona pauto* par • «̂ mandra aigunat da la» raont par IM quält ta grander« data

nucli* familiar» é« me« radiada • I« ciutat qua a) camp, tobra tot pal vanalem «au«, a la primara, compon« la

eonMnuada arribada tflmmifrants, »« qua, com ma« »ndavtnt «wwtataram, et un dato »tctor» tonanarMt da

|u»tMea«é da fatiga Oamoeràttc da te LI««J« dal cine-e«ott • lo» inmigtarrtt« «unqu« ne tormabari un grupo

•wtruciuralmania aparta y aiapde dal matnmo îo ta cataban mat tarda qua tot nabrttmat da ta ciotíad. lo cuai

hac» plauwblt la tupetaaw da qua, an logeât racaptorat da una mm r̂tción da procadancéa laian«. la

dimañtt«« madia una) da la familia tarta manor qua an ou at ciicuntuncia» ' 4a mteaniiacién da Emooa.
1500-1800. •ara·tona, 1987, p 249)
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que, en cap dató casos, M pot considerar com una pauta estandaritzada,

Ja que sempre respon, en última instància, • l'évolue ', diferenciada de

cada nucli i als lligams que aquest estat5leixi amb el seu entorn (79)

Amb m, tes realitats properes ens poser, de manifest que,

tant a Catalunya com a la resta dol ternton peninsular, les evidències ens

mostren (existència d'una natalitat urbana inferior a la rural (80). Així, en

l'àmbrt català, a través d'establir la relació entre casaments i nombre de fills

nascuts, ens trobem amb índexs que pe! segio XVII et poden quantificar

als voltants de 4,7 a Balsareny (Bages), 6,1 a Setcases (Ripollès), 3,65 a

Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), 3,75 a Tarragona. 4,6 a Terrassa

(Vallès Occidental), 3,3 a Vilafranca del Penedès, 3,6 a Cassà de la Selva

(81), 2,86 a Barcelona (82), amb certa tendència a l'augment en la centúria

posterior i amb una tònica general de comportament certament irregular

en cada nucli concret que, en qualsevol dels casos, no amaga el fet que,

ni a la ciutat ni al camp, no trobem gai es famílies d'aquelles que farien cert

el tòpic de tenir un fill per any Cal tenir present que Ses precanetats de

l'entorn redueixen aquesta ideal vitalitat natalista, perquè, si la vida fèrtil de

les dones, realment, s'acaba ate voltants dels quaranta anys, caldrà

concloure que uns escassos quinze anys d'activitat no són molts per a

unes mares sotmeses a unes condicions sanitàries pèssimes i una

alimentació sovint abornda i escassa (83).

(TU- J o« Vn*§, La urto«p:m,6n d* E un/p« . pp

(•OM AndrwiA Simen, *U pobtocté d* Bwe*l0ft*. • p 13

(II). Sen tot»« ft<»fèfKi«« f»collid«« p» ft. CUfci« Cate«! Hirt»» d« Cttrtyftf. vot i. p 202inolMl1
112. pp. 452453

M- R*l*fènciM M MQi* XVI pw to c.uUtt dt Batelón« «ni p«rt»n duni mi* «t«v*t» tnd«n tí» ta
ratest* MM* m«tnmoow i n«.x«m*f<ts «I ttfli* XW qu« •! X\« 373 tro« ? «8 «mt> un v«»o» pfomig dt 2.86 p«»«

dot M0M. U oomf«MiA ét totolmtot norme »mmwcad« dmt IM t«nd*nciM 0wwM <*• compcrt*m»rt d« te
pobi*c:¿ c*al«/u d»l p«rlod« J Andr«u . A S«n«n 'U* pobloe.6 <J». B«re«lon* • p 11

(83I- M W Flinn El ii»t«fnt Otmogr^co . pp 43 73
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Un cop r*visad*s IM rwütats do IM rodalies, podem

emprovar que, « UeuJa, IM cotw no són gaire diferents. B fet que els

reden casats tenien poca nens ho hem verificat a través de tres fronts

diferents per tal de deixar poques ombres al dubte, davant unes fonts

do-umentals sempre a revisar amb certs marges d'incertesa Anem per

La primera ae les evidencies és la que d'entrada vàrem

considerar menys fiable t ens va portar tct seguit a cercar noves certeses,

Es conserva al fina dels llibres d'inscripció de les partides de bateig, una

àmplia sèrie de llistats, a manera d'índex, on, a través del nom del pare,

s'inscriuen totes i cada una de les criatures que neixien i, a través del nom

propi, els que no tenien filiació coneguda (vegeu resultats sobre aquest

particular en el quadre núm 14). En un primer moment i sempre

cautelosos en aprofitar al màxim qualsevol engruna d'informaaó, ens

ontretenirem en. primer, verificar la validesa de Its inscripcions en tindex

per te! de saber si les negligències eren nombroses i, un cop acceptada la

rígorosítat -amb certes mancances-, fer, després, un recompte del nombre

de pares referenciats i dels nens que, en conjunt, tenien al llarg de l'extens

llistat alfabètic. Els resultats de la tasca se sintetitzen en el quadre núm, 1 5.

La divisió cronològica és fruit de l'espai temporal abarcat per cada un dels

diversos llibres de registre La situació sembla prou explicita. La relació

més elevada del nombre de fills per individu no és altra que la

corresponent a un dels períodes de major auge demogràfic i no supera el

valor d'un 2,34. A més, l'evolució secular és força significativa,

En els primers anys, fins 1536, la gent té pocs infants Són

els temps més conflictius del segle. Poc després, les coses es comencen

a normalitzar i l'etapa central de la centúria supera, en tots els casos, un
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vatof de més d« dos fills per IndMdy, vator que, amb tot, et notablement

baix. Sols al final, en el darrer dels llibres amb un Index fiable, la davallada

es toma • fer tignOctiim t, si hom eortipira IM dades amb rwttroncamenî

de la tendència atciita que havíem verteat a partir del 1S76, les

cotnckaencies no deixen margt al dub» quan, a partr de 1578, ti nombra

dt «Is per individu toma a baixar Uns un 1,72, Amb tot, això no tra

suficient i calia anar a la recerca d'altres indicadors abane dt* parlar amb

rigor de quanties tan baixes

En absència de recontrucaó de famílies, la gran majoria

dels historiadors de la demografia han optat per un altre mètode per

calculai' el nombre de fills per parella. Es tracta de relacionar el numbre de

naixements legítims amb els casaments, cosa que L Henry considera com

l'única opció possible per a medir la fecunditat dels matrimonis (84) i P.

Goubert la defineix com ur« "quotien grosser mais non méprisable", perquè

els resultats que permet d'obtenir són, sovint, molt propers als derivats de

l'aplicació de la tècnica de reconstrucció de famies (85). Per a Ueida,

l'estudi d'aquesta relació té una primera limitació com és la impossibilitat

material d'extendre-la al llarg de tot el segle XVI, per la ja constatada

absència de registres de casaments fins f any 1547. A partir d'aquest punt,

les quanties resulten prou explícites. Malgrat haver deixat constància de

l'evolució anual dels valors d'aquest quocient en el quadre núm 22, ens

remetem a l'avaluació per espais de temps més amplis, exigència en què

tots romanen d'acord perquè els índexs anuals, que poden oscil.lar d'una

manera més àmplia -entre 2,25 i 6,21 com a valors extrems a Ueida-, no

(M). 'E«U r«tocion M to unie« nMdwtén -y tMo M •jmKMMMvfr d* to f«cuixJKj«o d« te» mwmonw«,

«M ptiod« h»e«f»« tuw« d« to rteetmrueeié« d« temiiM (. ). U mehieión d« ••»• indie» d»tM interprMVM
eon MMM p»i>d«nei« y* qu« pu*d* v«ri«r b«)« to MAwieM d« to tMiindidcd to^nw, dt to «dad * MMTM y d«
tomonrttd» « tet «dudo» temwido «i «i»nte qu« ««o« de» úMmot toeteMW M«J«I Mbra •! p»*tede duf«nt»
•1 qu«) pueden n*e*r l̂ ot dfl unto«»« togMMtM* L M«nry, M«ny«l dt D«moflf«fto... pp I&41

IM)- P aoub«tt. Btawmft to B««uvii*.« d« IMP • 1730. P«n« 1956-'SCO p 31



resulten suficientment versemblants per avaluar l'evoluaó de

comportaments que fluctuen, si de ets, tn el temps mig Així les coses,

revisem l'evidència recollida en el quadre núm. 23

U trajectòria de la segona meitat de la centúria resulta,

novament, coincident, d'una banda, amb les gram tendències d evolució

del poblament i, d'una altra, amb l'habitud de què a ciutat la gent sembla

tenir menys nens i nenes que al camp. Fins els anys 80, la tajectona en el

nombre de fills per parella que tenen els lleidatans creix sense aturar-se

amb una progressió que culmina en la indubtable vitalitat demogràfica del

decenni dels 70, on s'assoleix el màxim de 4,19 fills per parella.

Sobtadament, les coses canvien i, en la conflictiva dècada dels IX), es

produeix una marcada baixada paral·lela al ja comprovat dereens de la

natalitat, amb el Qual està profundament ínter r elación at Els darrers anys

de segle, tornen a l'estabilitat í, així, la proporció de fills per parella toma a

recuperar els valors de les etapes centrals de ¡auge d« meitat de segle. En

conjunt, la relació secular es pot fixar en un valor quantifiable en un 3,41 -

proper al 3,75 de Barcelona í Tarragona* indicador, a la vegada, de què la

gran majoria de la gent té pocs nens i de què, en conjunt, la natalitat

presenta una evolució quantitativament destacada, tot i que sempre en

dependència de les fluctuacions de la variable matrimonial (86)

Això no és encara tot. Hem parlat al principi de què

intentaríem analitzar una tan important realitat demogràfica des de tres

fronts diferenciats. Ens en queda un darrer, En l'apartat anterior, hem

explicat la proposta d'un mètode aproximatiu per avaluar les edats d'accés

M- V P«r« Mew4« con»id«f« qui p*i eoniunt p*rfnMjMt aquMt quoci«nt té ttndèn«* • MT met

•»•w* «t Mfto XVI qu* «I XV«, A Und«, ë wier premia d* S,«*, é« met proper M d*t m» c««t«ii4 «Bin, qu« M
0«i fMMiR MgM ta qual COM «tt dot» rnwura Mto limit« M peMncwl «KfMndMwm awnagfMe M Pfmeip«
*n aqiM« Mgt» V*g*u fi eweimitíHe 0*mcgttÊea »»p*Ao¡ «n *i wgte XVI ' pp 66-«
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al matrimoni a través d'un mètode de mostreg, la utilitat del qual ha facilitat

a altres demògrafs arnbar • conclusions viudes davant volums ingents de

treball manual Tal mètode om ha permès, així mateix, oferir un

apropament a l'avaluació de tos descendències familiars de manera

semblant a la que et pot obtenir a través d'una exhaustiva reconstrucció

de famílies Els resultats de l'aplicació de tal metodologia de treball queden

explicitats en el quadre núm, 24 (87). Quines són les principals

conclusions que podem extreure del que posen de manifest tes »fres

concretes7 La realitat és que hi algunes coses notablement importants

La relació de fills per parella segueix essent notablement

baixa |a que es pot fixar en 2,4 (88), Això. ratifica, en Knies generate el

constatat a través de les dues anteriorment explicitades, tot i tes

diferències en tes quanties. Però ara disposem pel conjunt del segle d'una

relació de les freqüències en què les parelles tenien un nombre o altre de

nens i nenes. Res no sabem, en primer lloc, de l'esterilitat definitiva, que,

com en totes les societats, normalment afecta a una part de tes parelles

que es casen, A partir d'aquí, els fets semblen ratificar la tendència ciara a

què la gran majoria de la gent té pocs nens.

Tot i manifestar que l'exagerat nombre de parelles que

solament té un fill (un 46,09%) pot ser abusiu i explicable per deficiències

inherents a la qualitat del registre, la resta de dades segueixen un

comportament similar. Sobre un 20,65% dels lleidatà;,s tenen un màxim de

97)* S*guM i« «etna d» M» M (unció d un cm«" ••»toètie, h*m fem * nombm d« »)»» d» tot» »i»
individu» quo «complien :• condic-* qu« llur cognom tingui« to *ff Mm • H*tra mici·i i, «al »ofc't un tot* d«
24 189 r*§Mlf** o% b*pMHM, nYwm trot* un tot«! d« «70 d«t» qu«i» 210 »IM romes com « d* Mimia

p*r nt*nc* d« rvtorèneiM me« ampit** MI it MwHMewtA 8«r eotwttc ifec d« eewhmé d»v*m nom« t
wm:'.«» e pw »oto« i« pniiwra i unie» d* los eenMfMciofw poc» «ny» «b«n« é» !• dau tftae« e
d« !• nortr« ob»«fv«c.ô «te

M* AquWt valot lt>»m d«nvtf 4M quoe.«m w*« «I MM d«t» 1 j13 txd*>«ti »ntr» «to 670
corwftn««» «iimm«m M c«d« um dol» grup» M110 tt̂ ^nw«! «M mo«Mquwi »ub«Unci«Jm«nt «t v*icf tari
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do» fill« en el decurs dt ta seva victo conjugal i un 12,39% en tenen tres. A

partir dels quatre fills amb un 7.39%, les proporcions cauen en picat: un

4,57% en teñen cinc, un 5% son pares de sis criatures, als voltants d'un 1%

•n tenen set i vuit respectivament, punt a partir del qual no se supera la

unitat entre els que tenen entre noy i dotze criatures En tota la mostra, no

hi ha més d'un cas de pares que tinguin més de deu fitis i cap que superi

els tretze i, ptr tant, aquella idea de que acumulen boques que

alimentar fins ccabar en la misèria de l'orfanat, com ens va retratar

patèticament C, Dickens, no és ei més freqüent de la Lleida del segle XVI,

M cap i a la fi, el que compta és que t! 91,09% de les

famílies tenen menys de cinc infante, un 86,52% de les quals no

arriben a ser famílies nombroses, en el sentrt actual del terme (89), Tot

plegat, er.s resulta indubtablement indicatiu, d'una banda, de les

precanetats de l'autoreproducaó del grup en base a les capacitats del

creixement natural propi i, d una altra, de les tendències en què es mouran

tte agrupaments familiars» més si tenim en compte les elevades taxes de

mortalitat infantil que, segons la gran majoria de les investigacions es

poden calcular com a norma general de comportament en tes societats

pre-inaustrials

Sets ens queda per referir una qüestió força important.

Hem parlat d amor, del poder efectiu dels peres, de casaments, de família,

de nens a casa..,, però quin és el paper que la societat atorga a les mares

en tota aquesta part fonamental de la trajectòria vital dels individus?.

(••I- Sopen* M T Fan*r, • Sari ^aby a* LMya§ai ' ». 10% dato mammon« tañan m*ny» o« 6 »ni»
Mec at I« manat 3ato malrimon* ne *én t«mii«*s lomDfo««« (no t»nar 4 Mu o mas) i aJ ma r̂ pareantatga «a

rxxii» H conupon nom»» un IB, pal qua ne et anfrany, «ut aquMto KX «t«t tandcon a it»t»rc«m«nt

d*mogf«it p*rqu« ne M produMi ur f««mpi«<; M gtnwM^ preu tot corn p*i « iup«r*( *qu«*t »»t·nc·m«nt

Twmbé b*m O» IMW «i compto qu« *1 rxwbi« a* «• »»tu w tog M »»gi« M^m to á«*rafltt

•coíVSmKjuw PMÉM, inodéocí« M picrra * MT F«f«r, 'R ûlUt M '«rtua d« to »»cmort»» « um

c»l»l«n« Smi FMMI a* l_lobf»g«l «i tug* XVM* M«n t̂cnU num 2 &•!!«•"• 1«65 p 131



Parem-hi compte, per no negligir en el nostre estudi la valoració d'un neis

més transcendentals i ignorats protagonismos en el día a día de totes les

societats, pretèrites i presents

5.4- U DONA, UNA PEÇA CLAU DE L'ORDRE SOCIAL

"La mujer ha vivido la historia ai ¡ado reí hombre, pero no del mismo
modo, Ai con su mismo lenguaje y formas de expresión Los
problemas que genera el reto de esta otra historia son múltiples. No
es fácil. A los problemas técmco-concep:uates m suman los
pianteaJos por la naturaleza de las fuentes o tos propiamente
metodológicos" (iQ),

En pegues paraules han quedat exposades dues idees

troncáis tn ti moment de donar ti pas endavant per intentar entrar al,

sovint, amagat univers femení' primer, diversitat en les de viure »,

segon, dificultat de posar-les en evidència, El primer problema a què cal

tnfrontar-se són els greus problemes heurístics que tal apropament té de

partida, Centrem-nos-hi amb una mica de calma perquè, en bona mesura,

és la base que permetrà donar cohesió a la nostra exposició

Sense entrar en el que serien consideracions clarament

ideològiques que podrien portar a prejudicis i, en el pitjor dels casos, a

clars anacronismes, cal deixar constància de què indubtablement les

dones no eren el centre entorn al qual s articulava la vida pública de les

gents de l'Antic Règim, cosa que, per tant, justifica, novament, no tant bllò

de la "mvisibilidad històrica", com el paper secundar, que assumien en la

(M)» R Swell) Câ'c»! "invi»ibaid«o httténcs*, «n "Htiten» d* «ma nw§MKi6n ÍM mu|W »n E»p«n»'
jjijS (wm 146 Madnfl <MëM p ¿4
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vida pública i en ta distruibució d« le riquesa (91). AW, ta gran majoria del

Que sfta esait recentment sobrt el sei« femení ínadaix, en particular, en

eta àmbits on de manera ineludible regnaven per dret propi: el món del

matrimoni i de ta maternitat (92) Sens dubte, en el marc d'aquest treball,

era inelud ble internar-nos, almenys, en ta manera com son tractades les

dones que neixen, es casen, tenen filis i es queden vídues en ta ciutat de

Lleida al segle XVI (93)

Estem, cal no oblidar-ho, *n un món on el pes de ta

societat d'picament rural té una forca ineludible i aquest fet indubtablement

condiciona el seu paper No estem pas devant aquell típic concepte de la

dona preservadora de sabers tradicionals que, en bona mesura, permeten

part de l'autoreproducctó del grup i que la lliguen a un món proper a

l'esoterisr^e, pel seu directe contacte amb les torces de la naturalesa que

flMj * *•»» "ió«! *om*fl Vt*t*fof* acBW** »ctivity «a» cc-nroütd by men «vho dominaM (ft*
•corvjmy ai a te wttem >-.*y twajra «amad o' eMi*fl«iM '»la»«<J Sire» o'dm«r,ly Vtajr »c oocmn: «no
actrvitia» wftara not '»guiataa by fea C ty v 0w »«pa»** wwncn tat to«* »BOM of tf··m··'v·· M fia
t | Thoyf h M • ra»w» «ema« «g not appaat m muer 9! wt«af Mow« t̂ i' m<;iu»->n * impli»d M 0w awMM IN«

twtf v»-v r*« i«rt c 'P*iivf m V* (Konom.c via rxMM Irf« oMh« city «ro «v»n ff« contpaniM *••
«w« tac*t 'Q*« M «m«! MM ««Mm JaugMcrt «rx! d̂ ntiM »»fv«--« " • S Rtpp«pon

f! * ' t % . t t g O»̂ »«g« 1Í» p «2
«c»»»*n§m»rn mon»« M

no han (»•»•••" r»i»c 0 ».nb la

d »et«t «n lyndé et* î «cc*« >• j •( matraneni P«'1«- d* *!• aonc*ii«' *to c •»•«•' *«* M .M* i *!• Ntenp* ¿«n M

»• •" i ofef • d« M Vigil i» »'J» flt L̂,gM âi::M ""* l»ifeMl f^ Metfnä 1MS r«m«í « p»n
e It '

in»io<j'b»«m«rt «f. b t Hom« IM oon« é« »im wf> otoñen «»tudt«' no *pw •»' Mié •" V» sé •" l »6n
pWtMM*m*t «igun«» ob«M tMOMt IM 4tM ** C,««ic*n U MOM« p«<uti«r punt M MW com *« r ;*t dt M

M- No po<i»m «qui abbMr 0« c«p M IM .JWWIM qu« *i p«p«r ât pteMpewwi«* »on« d« l«
•»•cha «i MU gray mtum • tr»v«i M Mi »wnUcie mctttmemMl on M po««n M etwa »viâè«« M tMiM d»n

«*wt »ob<« la <Jo .̂« • la
' •! pap«f tf« to aon« an •> matrimoni fou im^ r̂tant M intonogt «fn cataiana h» lantfit • giosw l*

•upoMdament p- ii»gia<J« »ituaciii d* to don« catatar« an hffw4 da to cobartuf« da »upon qua ear a *M*
•upoMvc at <*o< a utva» M dot la dofia-aapoM aetu« com a >m»f m»di»t.a antra ato parat i al MW marrt t
anna aquatt > a»« Mi» dai matnmt^ || 0« M fïií-^at f tenant «cm «w 'partava'anç« dan Hêna
patrimonial« • trêve» da ta »Uto i • 'e>or dati nat»' Encar • au» a* mar« a» ! adm.matradoi dal» 0*n» dotat» »i
domi"! dato mr ira« ea d» to dona aneara iu» an faaJítat. i auterröe (xopiaUn et •) pm i« qu« i» dona a
rtww da tas*»/, »i no té da»car o«n«<a noma» pel di*?o»a/ da to manat dal «at, amb «mi d* favwaté da to 'Mt»
al donant Noma» to dona pot dkapt «r tiiwramant «al dat t M daaeafMJantia U importància da i» dona éa,

condicionad« a to »av« ta»^a da '«prody^o.« ' A Q«da Cercat *U waves totort to tamfiia
' pp 52 M
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originan i preserven la vtda, m i com m n, Muchem&íed er,« descriu un

(tote arquetipus tradicionals de ta dona rural. Aquel.a der» que, d'uria

situació teòricament privilegiada, va passar, • mesura que m cohesionava

la cultura efe Im èlits, a un segon pla de marginació com a part del món

obscur i perillosament màgic de la cultura popular (94)

No són precisament aquestes les dones de la Catalunya

de l Antic Règim, i. per extensió, tampoc no són les de Lleida Les d'aquí

són esposes i mares, vídues amb possibles i, gairebé totee, per extensió,

doncs que col·laboraven al treball de casa, majoritàriament camperol,

Estem, així, davant de los que actuen com a productores í reproductores.

Papers que han articulât, tradicionalment, les dicussions entorn al seu

sotmetiment davant la preponderància masculina» en particular» el darrer,

que resumeix la gran contradicció de 'es femelles educar per, al

final mantenir una desigual. Amb tot, aquest ttma ne es el que

ens pugui fer caure en el topi'- de marginacions i situacions de desigualtat

que, en la societat dt l'època, com gairebé en totes, la seva

concreta i precisa raó de ser, malgrat qua ningú no les Ca aquí»

per tant, reflexionar sobre el seu paper en el món rurol

A ningú no s'amaga que les dones de I Antic Règim havien

de tenir un destacat paper en moltes de les agricoles que

ocupaven a la gran majoria de la poblactó en e lat de i, endemés,

participaven, probablement, de manera «recte en petites activitats

<54>« M MwlwmtoM pvt« át p*rwtme«é tf··Rlif·mmi·m·* a pMtr é» ¡« Muëé et to eutyrt à» (*•
MM qut fttmbi« »»»iwtm MCMM«* §1 4t CM, e*ttn* r,«"â' ë* progiM*« m»n>»p»»u 'c·'·ci·i' a« tot» »i«

MMî rM d« I« cuNuf» povui«( mwtgi.nd e tenwww A •"*• M pot otMerv» su« ë iw-p'tgntciô d«i

itfMJ* i M ntertM a« IM CÍ«M** «wuwmM •• v« <•' d« HMMIWS mo« t«n« i, »o»int
MH*T, MB m** imp-i»m •> mM^wMMl 4t IM 0«*M quo a« m*t*r* tf«<Kciofi«i N«vi«n

l «w r̂»p«)dycei* M grup (WMri ) mM «n MflO" t»f»n« i«ec«pî«-'6 «4 MM mw*lMs «»i»f«oi» qu«

IBM ep
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manufactureres elaboradas en el sí rr.atpix de la comunitat doméstica •

destinades al consum familiar o M • petits inttrcanvis comercials

amplíadors dt ta, sovint, precària base de jjbsistència Sor. aquelles,

escassament tingudes en compte, que, frac a frec amb ms*its i familiars,

van a anar teixint, da manara imperceptible, ato fits d« la transformadora

indústria doméstica.

Ptró, or» són les evidencias que ans permetin de donar

raó de la realitat d algunes de totes afirmacions?, Aqu> hem

arribat ia gairebé a la pu. ¿a del precipici: segons corn donem ei satt

endavant, tns podem trobar imnwsos en foscor o bé trobar

patitas espurnes de HU.I En la nostra rtcerca» tes principals fonte

documentals, les que provenen de la sacralització craspectes

profundament imbricats tín el íntim de la vida domèstica,

necessàriament tns havien de donar iridias sobs« alguns particulars de la

vida femenina a ¡à Ueida del segle XVI, Indicis sempre indirectes però

suficientment explícits per a definir com eren tiactades per una de les

principals institucions de l'època, la que marcava les pautes

principals de la moralitat pública en la convivència humana,

Ningú no dubtarà a aquestes alçades que, per a què se

ctlebri un baptisme, el paper d« la mare és fonamenta1. Doncs bé,

són tes menys crtades. De cada inscripció d'un nou cristià, solament

roman constància de les referències, aproximadament, de la meitat de les

mares (51,86% per ser més exactes), Vol dir això que el més important

pels és conèixer la filiació del nen o la nena per via paterna,

Del pare sabtm gairabé stmprs el nom, t! cognom i la ¡, tn

manor mesura, la procedència, si és de fora de la ciutat, De la mare,

ocasionalment, el nom i el cognom que, en la majoria da tes vegades, és la
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transformació al femení del que porta el mant. La mare es, també, la gran

absent en et moment de controlar els qui ne-xen, ja que qui compta, de

cara ai bon ordra socta', es et par«,

Situació diferent és la de la dona en casar se En el fons,

un cert (o de desigualtat en el tracte és igualment present en «I moment tía

ser inscrites Quan deixaven de ser solteres, calía concretar ben

clarament alió del qui i tl com Revisem alguns subtils défaits que ens

donen notícia de quin tra tl tracte públic ofert a Its que anavtn a

convertir-se tn consorts

Pol que fa al tractament que reben els conjugues, els nois

són "honrar, mentre que les noies són "honesta". La tradicional

divergència entre les quaWats que son pròpies d'un i sexe es posa de

manifest, avalada, en aquest cas, que generen les norr íes de

moralitat dominants. Ser honesta no implicava, en cap dels la

presuposició de virg»mtat, ja que també Its vídues el rebien. És ,r»és una

remarca de la importància de Its de modèstia i bones maneres

que havien de caracteritzar, en la nova vida a it..ciar, alio quw Fre LLuis oe

Uto va definir com La perfecta casada (95). Aquesta primera cunstatació

no «mpjica que no hi hagi una clara preocupació per deixar constància de

les que són "donieiles". Aquest terme implicava a:

"..la adolescente que SA preparaba para el destino que ¡e eligieran
sus padres, Se suponía que las jóvenes no eran inocentes,
por eso cuando los se dirigían a hablaban de las

(9S|~ Dm M A Duran qu» m »tora et UM * town tmMM t»cn« p*io !• «ubonERKten ' qu« •»
|u»lrfic« com un «IMg»! »n ¿«tent« d« f •i/toT·prodüCcio <J un «*lwfMft*t moc« d« prodi ¿«4 (M A Otifén,

*Lm ji« »eenéffWM te "'«y LUH M L*én', Nutv«f ptnDtçfvM K-t»« i« m^«' ;Acw» d« te pnm«fM î m««!*»
M MM^Mién irt»'Clt»etpl(n«ri« w§«wcdMi po» M S«min«no ê» Etfud'O« 0« I« Mu(«i (U A M| MMnd, 1MC,
vol i p Î5»i IM* 4M !• d·««'»»« <í ur mod* A» produce« M fu* »"*•«!• (a«rfic»í ̂ n um conçr M» p«tton»
te vid« »«milwr »nm.g ifunM dM*rminad«t •i>g<«nci«« d« to nwnMM caíoltc» itomirautt. Ou« M p<»fl«t et pan
d* mod« d« p<oducctó •• un« twtdéncí» qu« no p*»e«« d« m*» !m»(pi«uoof>« OM d»i irxjm«fi-. «n qu4 tot •«

'mod> e» p>oducci¿" »n « »»mu »mpii d* i»rm«
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doncellas. U palabra soltera no m usaba porque en el contexto de
ta época hubiera tenido implicaciones deshonrosas para la
destinatària (. .} 0 mooeto de doncella que predicaban tes
moralistas induit ta obediencia, ta humildad, ta modestia, ta
d'screaón. ta vergüerua, el retraimiento, etc." (96)

En el total dels enllaços del segle, consten com a tais un

total de dues mil noies que suposen un 45,93% (vegeu quadre núm. 19),

essent, així, el més important dels agrupaments en què queden

englobades les femelles front a un 21,25% de vídues i un 3282%

d'indeterminades Aquestes proporcions |a ens marquen d'entrada et

tracte diferencial que rebien els nois en qui, evidentment, la preocupació

per controlar la manera com accedien a un nou casament és, gairebé,

inexistent, j» que Id gran majona pertanyen al grup dels indetf rmínats amb

un 94,03%, a distanaa dels vidus (4,5%) i dels fadrins (1,47%). Aquí»

és on cal recordar un petrt curiós À diferència de l'evident

preocupació per especificar qui és donzella en el moment de casar-se, la

gran majoria de les vegades quan en el registre s'inscriu un "fadrf, sovint,

el que s'està posant de manifest, ia ho hem dit abans, és que una dona

vídua es casa amb un noi que encara no ha canviat mai d'estat ovil

(S2,5%), Gairebé, sembla més un senyal d'alerta de què alguna cosa

peculiarment poc corrent està passant

Encara hi ha, però, me? petites, però significatives

evidències. Ell orígens familiars de les noies, siguin locals o forâmes, es

fan constar de manera molt més acurada, Les referències sobre qui siguin

els pares es posen de manifest amb més amplitud i detall en el cas de les

noies (79,7%) que en tl dels nois (73,1%), La dwa en casar-se pot afectar

l'estabilitat d'una trajectòria de filiació que, a Catalunya, és típicament

agnàtica /transmissió de la propietat als fills mascles, patrinealtsme,

<Hh ttaent M L Vio*. La.vi<tJJ«JÍllJJJMgÍJL··p



255

obssessió pel Imatge) (97) i cal tenir ben clars quins són els seus orígens

familiars per tal d'assegurar un "bon futur41 a la convivència familiar que

s'està iniciant

Per concloure aquestes puntuals observacions, dues

notes sobre el paper públic de les dones En l'acte dt celebració déte

casaments una de ies mesures de garantia per a evitar esposons

clandestins »a l'estil de Romeu i Julieta* és, d'una banda, la signatura de

capítols matrimonials, ta! i com hem comentat anteriorment, on ts fa de

sobte present tot ei pes de l'autoritat paterna, i, d'una altra, a més a més,

existia un altre mecanisme de control materialitzat en la presència de

testimonis en els casaments. La filiació sòoo-professional de tots aquests

vigilants és tan diversa com ho és la complexa societat de la Lleida de

l'època, des de religiosos a menestrals, estuoiants í pagesos, nobles i

forants; mes, en cap dels casos, hem trobat la més mínima referència a

què fos alguna ciutadana la que donés el vist t plau a la celebració d'un

casament. La llar és, amb certesa, l'únic centre on la dona regna sense

cap tipus d'entrebanc.

Però« això no és tot. De manera gairebé alarmant el sexe

femení sembla ser el gran ociós. Sense caure en l'anacronisme d'esperar

una participació públicament acceptada en el treball tradicionalment

masculí, com és propi i peculiar de la soc»etat industrial, results sempre

sorprenent el fet que motí poqu«* .* ontre són alades com a individus

laboralment actius. De les 4,356 noies que es casen a Ueida, solament 76

tenen algún tipus de referència pel que fa a activitat! professionals,

juntament a tres donzelles d origen noble i que són citades com a

"senyores". Aquestes són 72 que consten com a criades (1,65%), una

(97). R O«rci« C*fc«i/Peut»? <»• conduct« (H la Um.tia MpafSo!«' Hgjgrjjjg, mim SMWI.p $0
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molinera, una aspardenyera, una pagesa i un?« pubilla Totes ens resurten,

• mes, exemples significatius del pes dels comportaments endogamies, Ja

que es casen amb iguals en els orígens socials :/o professionals (98). De la

resta no s« sap res, excepte d una pastadora que és otada com a cap de

família al Fcgatge de 1553 (99) Qualsevol podria pensar que la producció

a l'Antic Règim és, en bona mesura, cosa d'homes, sí solament tinguéssim

com a punt de mira el que es fa constar en els documents públics.

En ei fons, totes aquestes evidències tl que ens parmeten

de constatar no és altra cosa que una realitat que ß suposàvem de partida

com és el fet que la dona no és de cap de les maneres el protagonista de

l'acció social És a dir, al darrera de comportaments tan íntimament

humans com ton ©I naixement s el matrimoni, hi ha una de les estructures

troncáis en la perpstuactó de l'ordre social. la família. Institució aquesta

que és la cel luia base a través de la qual es garanteix la reproducció, sota

control legal t moral, homes i les do«íes» control qu« és ineludible dins

el bon ordre de la transmissió dels patrimonis. I, a més, la família és el

garant del manteniment d'unes determinades i molt importants tradicions

que acaben definint part de les principals pautes d'una moralitat que,

recolzada a Trento, conforma efe comporta ntnts de les gents de l'època

(ü). AH! Elionor 4« I« Msnna, frx gníhea Mnyor« aa e*M aw* un dotier «n O'«t» IM

Vicarta de A--e* t Matty« i Fr·ne··s· de KM amb un dorwei < au* «n magnífic tenyor rwp*cüvam«nt
i•»p·rd·ny»'a Etpatanfa amb un c«ntif»f la mohnere. SuMinnt Sc.i»ona t Miré, au* ß havia Quedat vidu« et

tom« • CM«r »mfc un psgêt Qu« p»ob«bi»m«nl i·iultr* • etmyttencpr «mbOu«« twQ^e» • lifu*. pu« !•

t Junfî rw, m»rrtr« qo« I« 'poOiu*' C«t»'if<« Uwwi| tn« è ur

ob«t>t»f »nt h*ufâ ú* comroi·i el p«tnmoni d»' •egr· ACL.

1S47 • 16CO tag 10-21

(98)- 0« IM 71 vMw*t ( 9 don»» «*nt* cap «Cj« r«4«'»ici« «el*m*nt una cor-st» amb

pr<*«M.on«! cornuda na Margafida pastaflora 4 ^ÉWM &J8flfgBt._^fJjj^_. vol l! p 031 M« ningú no

dubta d« to importància dat tr» all rMJNi·i «n tota* MM ao«»'«« aconom«ju«« par mana tonwnn*w, v«gau, p*'

a*amla M Vicanta *El traban da toa dOf>a« ».' «t gr»mi» d« la Ba'eatòna Mooafna' L»vant num 142 1MQ,

pp 16̂ 8 i C OM i R Solé *f*MiM i ¡ondiCKü »oc-ai da la «ena a to Cata.uf^a Motfwna* a DC AA

llian£i. Bwcatona. 1988 pp W-n 2
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(100), Ltionoratolitat masculina i l'honestedat femenina no són altra cosa

que una garantia d'ordre des de perspectives diferents No m tracta aquí

de demostrar o no (evidència del sotmetiment. és més important la

verificació de què cadascú acompleix un paper úol, m et sentit que

fomenta l'estabilitat \ continuïtat d'un ordre ricial que és justificat de

manera ben conscient pels intereses de tes institucions rectores de la

societat del feudalisme tardà, l aquestes institucions no són solament les

lligades a la definició de la mortiitat religiosa dominant, sinó també tes que

gestionen els espais de poder local

Així, sembiantr nt les autor itats municipals en el moment

de dictar lleis reflecteixen, <le manera formal, la manera com funciona el

complex entramat de l'organització social i econòmica, amb els seus

immobilismes i amb tota una immensa cura en protegir l'ordre establert de

manera trad -*nal M la ciutat de Ueida, a mrtjan XVI, es dicta un

corpus legal que ens dóna indos clars d algunes de les preocupacions

que, en àmjits molt diversos de la convivència ciutadans, preocupaven els

qui assumien les funcions de controlar el "bon de les coses1'

Indubtablement, els principals centres d'interès giraven entorn de la

regulació de tes activitats econòmiques, la preservació de l'ordre i de la

propietat privada i la vigilància i cura de l'espai urbà comú ciutadans

(101) Però, no queda, de cap de tes maneres, velat qut, al darrera d"»

"OOi- So*:'» ii doeVMM »«io'«c,i. mere1 a« l***§iéM* .-•»p·ct· ai p«p»» d» IM don»« »n |§ via«

con|ug«i V»Q«U A 91 Ambio'i« *L* mupr VMS • tnwêt c • '•» IglMW tr. ta »ocitdtó c«t«i«nâ te Im atgiM XVI y

WH (P'0>«eet6n »ocml d» lo '«•n·nmo' y |u«tict« »cWiArt-c«)' MtnuKfti nym 1 B»fl«»"« ISM pp 7»-9! i
temb* juf̂ mw« • l Péi·i ' f «mbrat vit» v*rau* vwgM «toti* ta i>j«tici« moétma i ta «on«1 ^^Avjnj num
1«, 1980 ̂  30-35

(101)- AquMtM Ofdinaoon» mun>cip«it ««un ofQ«nio«0»» «n quatrt w.oc* primer IM 'Ofdm«eioni
a* I A!fTHi»U»«r »«Qon tot 'OfdmÄcicn» S«m*» i Cjmun«f ' MUÉniua mxw«tivi d Ofdrt pucnc ciut«<J« î»tc««

cooc«-n»rne • ta ptafc* qw« /«guten te« M twnM nneui«H «I conflictiu control J un m». c«(

litem, i ou«rt. M 'C«prto4» i Ofdmac ,on« d«t« «He« ) «HTM «!•* w M MMiwi p»n d* i «

? d Abfil d« 155*9 S*eert M«nu»c?itt R*g 13
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mottes de les IMs, hi ha una clara preocupació pel control de l'ordre moral

i religiós I, un aquest sentí i tornant al tema que ens ocupa, es cunos

comprovar que la (tema té un tractament especial que comporta (a

redacció da dues ordinations relacionaaes amb la defensa d'una

determinada moralitat com a pauta de regulació de Our comportament

públic, cosa que en cap dels casos genera normativa encaminada a

controlar el que fan els homes. Aquestes dues lleis, amb un redactat prou

sucós, fan referència explicita a l'actitud publica entre els dos sexes en

relació a les activitats sexuals Illegals" La seva formulació concreta és la

seguuent

"Cap, Ull. De dir bagassa, ítem tothom que públicament intitularà
bagassa a alguna dona vint sous licostara divididos sis sous y vuyt
al oficial real aquí primer serà vengut en noticia e sis sous y vuyt a la
ciutat e sis sous y vuyt ai acusador s»no sia de la ciutat,
Executar nos puga que jutjat no sia1* (p XVI).

"Cap LXXXXVI De dones entre bones. Hem es
a sinch de |uny MDVI anstarrt a les ordinaoons provenint que males
dones no deuen estar entre tes boes que tota ora y quant serà
trobada una dona desonesta star y habitar entre les boes ne sia
expeilida y que lo smdich y faça gran cara e panes comsia cosa
desonesta e los oficials reals ne puguen ésser compellits e ferne
execució" (p, >otlil)

Les exigències de ta societat respect» al comportament de

tes dones queden suficientment ben clares. Estem davant una definició

prou precisa del caire marginal dels comportaments sexuals fera del

matnrnoni, cosa que implica la segregacó pública de lrs dones que es

dediquen a aquest tipus d'act'vitats fora de norma i la penalització

durbsima de qui s'atreveixi a marcar amb tal insult a qualsevol dona que

es mogui dins els límits de l honestedat En poques paraules, i

municipi en defensa d'un concepte unànime de moralitat sexua!, amb la

dona com a protagonista central, no tent com a objecte a reprimir, sinó
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com a peça dau tte garantia d'ordre i estabilitat «n el manteniment d'una

"recta" vida familiar

5.5-CONCLUSIONS.

L'acte de contreure matrimoni no és, solament» un feliç

erdeveníment més ©n la vida privada dels individus. És un element

fonamental per qualsevol societat que trobi en la famia una du les seves

peces clau d'autoreproducció i estabilitat. Et que compta a l'hora

d'entendre les motivacions que porten als individus a actuar, en un o altre

sentit, són dos elements fonamentals: primer, els aspectes que, sota una

perspectiva d'anàlisi bàsicament quantitativ?1., ens informen de les

poncipals trajectòries per les que ha transcorregut la formació i

consolidació de noves i, segon, la manera com l'evolució en el

llarg camí secular influeix en alguns dels d'organització de

la vida familiar.

Pel que fa al primer dels aspectes, cal fer constar que la

nupcialitat és una de les variable* demogràfiques que, tradicionalment,

s'havia considerat com a depenent de la natalitat i, sobre tot, de la

mortalitat. Darrerament, les han canviat i l'impuls donat afs estudis

sobre la família europea pre-industnal, ha posat de relleu la vital

importància dels patrons que regulen els comportaments entorn al

casament dels individus, Així, en estudiar la trajectòria secular del nombre

c empesons que se celebren a Lleida entre 1547 i 1600 es pot observar,

d'una banda, una notable amplitud en les fluctuacions de les quanties

absolutes dels casaments qua s'administren, any a any, i, d'una altra, una
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clara estabilitat, amb um tímid creixement en la tendència secUar, producte

d« l'auge poblacionai general del segle, cosa que, a més, es posa de

manifest en una pausada taxa bruta de nupcialrtat, quantrficable en tot el

període estudiat als voltants d'un 16 per mil. Aquesta dualitat s'explica,

primer, per ta directa repercusió dels elements conjunturals en temps curt

i, segon, per la ímmutfbilítat que, de marwa tradicional, caracteritza

revolució de faeces a fundar una nova família en les societats pre-

industrials

Fora del recorregut en el temps llarg, a mig termini, la

nupctalttat és una part més d'un gran mirai on es reflecteixen tots els cicles

i esdeveniments en què es veuen embolicats els homes i les dones de la

ciutat de Uetda, com a petites peces d'un món, sovint, en convulsió. En

espais de temps curts, prenent la dècada com a unitat temporal base, el

paral·lelisme i la interdependència entre els ritmes de naixement de

criatures i de la celebració de casaments posen en evidència el seu

indestriable lligam Si recordem el balanç eipos?t en el capítol anterior,

comprovarem com es van reproduint algunes de les gran d'evolució

que havíem considerat significativament arquetípiques. Des dels anys

anquanta fins finia dels setanta, augmenta el volum global dels casaments

per decennis, cosa que es trenca sobtadament des de 1571 a 1580, anys

en què coincideixen les dues ruptures demogràfiques principals del segle,

la de la natalitat i la nupcialitat Aquest estroncament no és altra cosa que

un brusc pas endarrera ja que en els anys posteriors es recupera ia

tendència a l'auge com és habitual en les demografies d'antic tipus, és a

dir, amb noves anades í vingudes que es fan evidents en el tambalejar-stí

dels darrers anys del segle.
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Però, no és solament l'esdevenidor secular ei que compta,

sinó que, §i llarg d« l'any, les opcions i preferències dels lleidatans en triar

el mes per casar-se no estan guiades solament per l'atzar, sinó que

reflecteixen dues de les grans forces que guien la vida publica -i el

casament n'és una part més- deis ciutadans de l'època Dues iimttaoons

redueixen el ventall dels dotze mesos on un pot fixar la data de la boda

D'una banda, març amb la quaresma i desembre amb l'advent són dues

possibilitats a eliminar en funció de la normativa d'austeritat t moderació

que e! catalicisme aconsella t mana *n aquests eructate períodes de1

calendari religiós D'una altra, els mesos d'estiu, de juny a setembre, que

acaparen una hiperactfvrtat evident en totes les economies que, com la de

Lleida, són bàsicament agrícoles Són els mesos on el camp es converteix

en la núvia exigent sense ¡a qua' el futur hrvernal podria romandre incert i

la gent, en termes generals» s'estima mes deixar per més endavant la

celebració d'una cerimònia, que sempre comporta algun tipus de

complicació ei l'organització i que poor»a ter perillar el frurt dea trebal!

pausat de tot un any d'espera Així les coses, en els pocs mesos que

queden la gent que fia decidit de fundar una nova família s'acumula a les

rectories en espera de rebre un tan crucial sagrament

Un cop administrat, les coses canvien S'ha creat una nova

família i, per tant, un nou nucli de gestió, administració i creació de

patrimoni. Els pares dels nuvis en són prou conscients i actuen de manera

quf puguin manifestar, ni que sigui veladament, la seva conformitat amb el

conjugue que triïn llurs respectius fills E1^ testimonis que segueixen la

celebració del casament així ho avalen (en un 41% dels casos) i, la

signatura de capítols matrimonials, amplia l'autorització de l'església a la

que atorga Is societat civil (entre un 80-90% dels enllaços al llarg de la
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segona meitat del segle) Aquestes prevencions no són exagerades

L evidència demostra que la grm mtjorta de la gent que es casa ho f a per

primera vegada (un 94,03% dels nois i un 78.75% de tos notes) í els pares

intenten contrôlai amo cura ta manera com es garantanrè l'estabilitat de la

Unia de filiació del grup familiar i, sobretot, com es preservarà un patrimoni,

ni que sigui petit Fins i tot els vidus i les vídues trien i majoritàriament

solters per tornar-se a casar, cosa que ens pot Im pensar en la

de què h» hagi una important proporció fina! de celibat definitiu, en

particular femení.

Aquestes evidències i tec répercutions que semblen tentr,

s'expliquen en funció de l'edat en què els ciutadans de Uettía es

Per terme mig, els nois ho fan ais 27 anys {26,8 per ser més i les

noses entre els 23 i 24 (23,5), Ne ho fan tan tard com els joves europeus,

però, tampoc, tant d'hora com els peninsulars i aquest fet s'explica per la

precanetat de les bases econòmiques en què es recolza el creixement

pofolacionai del segle XVI lleidatà que no afavoreix ï atreviment i l'impuls a

institucionalitzar els imperatius de l'amor, encara que sí potencia una certa

activitat sexual en els marges de la il legalitat» sobre la qual hem amb

anterioritat

Així les costs, si la gent es casa tard, si no té recursos

folgats, si les malalties i ta pesta segueixen fent dt les seves, si la fam és

una silent companya, la repercusió directa serà el naixement de poques

criatures en el sí de cada nucli conjugal Les famílies lleidatanes tenen

pocs fills entre tres i quatre per parella (3,41 per terme mig, en funció del

quocient entre naxements legítims i nupctalrtat), Tot plegat, es fa paies

quan constatâtes, sense saber res sobre els matrimonis estèrils, la

notable quantia de gent que solament té un fill (46,08%), juntament als que



n'intanttn dos (20,65%) o trat (12.39%), punt a partir del qual tes

proporcions cauen en picat en valors cada cop més petits. B nombre

màxim de fills que té una família lleidatana és de tretze i, en conjunt, el

91,09% de tes parelles tenen menys cte cinc criatures i d'aquestes el

86,52% no arriben a ser famílies nombroses, en oi sentit actual del terme

Com a punt i final, tant parlar da família, ens obliga a

reflexionar sobre el paper de les "remes de la casa", sobre el paper de les

dones, les grans protagonistes de la vida familiar, sovint, absents en les

restes documentals que ens han quedat del passat. La dona en les

societats del feudalisme tardà acompleix un paper similar ai que

desenvolupen els homes, en el sentrt de què, simultàniament i sota criter s

diversos, juguen un paper tradicionalment establert i ben delimitat per tes

classes dominants que acabarà la perpetuació de l'ordre social

establert. Ltiome és honrat, ta dona és honesta. Ei oontroi des

d*tnstttucions, tant religioses, com civils» dtí la vida sexual de la dona,

abans, després i fora def matrimoni, és una pieocupació ineludible per a

tots, per tal de garantir la continuïtat en la reproducció tfuna determinada

moral familiar defensada aferrissadament a Trento i, a la vegada, una recta

línia en la preservació d'un precís model de transmissió de patrimonis

del(s) pare(s) at(s) fiH(s)
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